
لأ4ق!ا

ف!

الكثمد

الثدببم

الا؟ل-الجأ،-

الجلا،قبل

http://kotob.has.it
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من!ا:م!لى

9991ادكصالمحفامابلوساالاباةلالقاالبديالللطملإلمةاءةقي.أ

2002ادبص!ببوساظصاالابادطددبابواهالىاهل!*-مالىالابالالبفا:!ةااظ!ال!م؟!.2

البلا،تي:الاولالبذ،/الق!يلااللطف!اءةقل3.

العق!ساالكداباف!اندحا!ببنارئلة.يالبف

3002ادبصاماظببوسالاباايبابلل

ئبالمحا:سبظهر

يسو؟ال!البلا،مفااللان!:البذهاالق!!اللطميما،ةقي.4

لالىبلةايي!لاناا:للاواالبدء/لب!ي!االلطف!ةةاقد.ه

الدؤيا،سائ!ال!،الدس!المحعالاللان!:البد،االلإب!اللطف!ا،ة!6.

ليطي

موسىالفسجرجسباسميليوسالمطران+

3002آب22فىالموصل

ي!"الا

ا!الكل.الموطاثومامالىثنيسة:بببلياملئبةمنألطل!

http://kotob.has.it



http://kotob.has.it



قىا!4

القر!فل!ا

-مدخلى-

ال!ا4ق!:اإو!4البئ

اونوجوزيفتأليق

اوتانيموريسأ

كريزوتفيليب

تيروتلوقاجات

عفامأييوسأالاباايبتم

الكتابيةراساتالةمركزمنشورات

المراق+المومل

http://kotob.has.it



http://kotob.has.it



بالف!نسيةالحقابالاغه

4*"مطالدول،1الهضالئ!ت

'D At iffigAll

Lire 'I Ancien Testament

-Une initiation-

Jere partie : Avant '1 exil

,,Servicebiblique-- Evangile et Vie

4991Paris

http://kotob.has.it



المعابمق!مه

هذهمنالاولالجز!،الكربمالقاركأايها،يديكبيناضعفيما

اعقافيهابدأتوقصته.قصتهعليكاخمفيلا11،القديمالعهدفيةالقرا!11

منالكثيروناخذحينا999عالمالبدب"للمهدمجددةاقراوةاكقابيصدور

+،القديمللعهدمبددة+قراوةبكتابةبالعاعيطالبوننيالمقدسالكقابفعتي

المسيعيجذورايمانهمبانيدركواانيجبالذيقلدؤمنيندليلبمثابةتكون

اسفارف!اجميالملكطعلىذؤنقوق!الايهانية،اسرانيلبنيخبرةالىترقى

بالتاليوهي،الادبيةوالاساليبالفنوسنمغتلفمنسفرآ46مقمكتبةتشكل

الفه.كلمة

يصارانيجب:بالاهتمالموالجديرالجادالمطلبهذاعلىجوابيوكان

جهدآيكقفولاؤاتهالغرضيؤديمالكتابترجممةعبرولكق،الدليلهذامثلاد

باناخمفيولا...اللفاتوبمختلفكثيرةالمضمارهذافيالكتبوانسيما،كبيرا

أنفح7991،عالمبلبنانالسبتيةسنتىفما،كنتحينراودنيث!كانالمشر!مهذا

آنذاكلدتماتبلورقوقد"،الجدبللعهدالمجددةة"القرايمسؤداقواسمكمل

الراجحالزمنيالترتيببعسبالقديمالعهدلاسفارمقتضبةمداخلإعدادفكرة

...مختارةنصوصب!ثلغق،لكتابتها

ببارش!"وحياةنجيلااالبيبليةالخدمة11مركزالىزيارةخلالوفي

Les")المقدسالكتاب+ملفاقتصدروعنه- dossiers de laBible)عمدالتي

ونسرها-تعريبهاالى0.7،2،ايلولمنذ،الموصلفيالكتابيةال!راساتمركز

م!خلمن!ااثنان/991:!اعالممنذبنشرهابدأقدالمركزكاناجزاياربلةاكلتشفق

ناعرفوااخمتصاصيينولقلمالعديد،العهدالىمدخلواثنان،القديمال!هدالى

فكرةيأابتسمتماوسرعان.وشتقومسشها!مبشطبشكلطروحاتهميعرفمو

.ك.د.لم"منشوراق"نطاقفيالعربيةالىنقلها

/الكرارش!الملفاتبقعريببدأقانيهوالمشر!2هذافي!ااروولعل

على،الاسهتنساغبطريقةتباغأ،ونشرتها،الاولالجزياحتواهاالتيالثمانية

فماالثمانيةالملفاقونجمتالمركز.طلبةمتناولفمالتكوندراسيلأ،سنةمدي

المنتظرمقصكانالصفيرالعجممنكل42!اب2002يارا15ههظهرواحدمجلد
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مقايبانسةالتعفظا!لولا،المافيالعالمنايةمعجديدةبعلةيضأنه

سلسلةفي2الرقمتعتالقراوادالأنأزفانويسعدني!الرقابةدوائر

الجز!بهيلعقاناملعلياصدارها،الى.ك.د.ميسعيالتي*كتابية*ابعان

بطربقةونشرهتعريبهتموتديس!"-الىالجلاو+مقبعنوانالثاني

ظهرمجلدفيالثمانيةملفاتهوجممعق2002-2002ال!راسيالعالمخلالالاستنساغ

2002.حزبرانا0ف!

العذبزقارني

القديم،العهداسفارلاكتشانس!كلتكيرا!دليلالىتتوقمنيا

ةوقراياللهكلمةسمالحعلىخلألهامقتنكبانآملاة"!+القرايهذهتتوجهاليك

الاالمدخلهذاوعبر..وندايدعوةمقالمقدسلأالاسفاروتتضهنهتضمنتهما

غمارها،خوضادادعوكمغامرةثلبفينفسكستجد،بجزنيه،القديمال!هد

يسوم،وجه،المطاقنهايةفيلك،يتبلىحين،المينايالىستوصلكانهاويقيني

"!الكتبفماجاوالما1مطابقآ

نطا!علىيصلحالم!خلهذامتابعةبانعلمااحيطكانل!ويطيب

ف!جديدآاسلولامؤلفوهاعتمدوفسيماشغصي،صعيدعلياوعملفرقة

تساع!كانشأنهامق،الملفاقكلفيموخدةبنيةوفئلبةوالمطوالطرحالتقدي!

خمطةتلتزلمانفهي،اليكاسوقهامشورةل!كانتوازا.ومثمرةجادةقراوةعلى

ويعملوكالقديمالعهدبينةفييدخملوككيالكتابمؤلفورسمهاالتيالسير

والرجما!.النوراليكستعملالتيقراوتهواستذواقاستساغتهعلى

بانالقناعةيكللخملقهوإنالهدقاصابقدالمدخلهذاو!ميكون

اسايم!اسيكون،المقدسةالاسفاروعكستهااسرانيلبنوعاشهاالتيالايهانيةالغبرة

اسرانيلبنيخبرةفماتتأصلايمانيةخبرةالاخريوهيالمسيعيلأ،لعياتك

..وس!عا!.!بلأوجمعلهالناصرييسك2اثامبعه!ه،وفا!،الذيبيهوهالايهانية

ضو!فيقراوةهيي!الظللعهدالمسيعيةةالقرا!انمقاليقينلديكوسيتعمق

القديم.العهدضووفيالايفهملقبرمتهالجديدالعهدوان،القيامة

بكثيربعيد،اوتريبمق،ساهممقلكلالعميقشكر!ارفعالغتالموفي

الثلاثةالاجمزايبانتظارةالقرا!هذهمقايرولاالجزياخراجفي،قديلاو

..!.كتابيةابكان"سلسلةف!يباعامكانهاستأخمذالتي،التالية

3006ر.ثىلا9فمد1&

بي!للدعفا!أ"بى
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مهعا!غدت

القديمالع!دلقراية

يعرفون.انهمالمسيحيينمنكبيرلعددمجهولاعالماالقدننبمالعهديكونيكاد

(النصوصعبرممأاكثرالصورعبرتكودط)وقدالشهيرةالروأياتمنبعضا

انه11:كهذهفعلرداتنسمعوحمكذا.المسبقةالاحكاممنكثيراعنهاويحملون

لذوييصلحمعفد،كتابأابشككة؟وبالقصصبالعنفملىء،غريبكتاب

لماذاثم،ومنالاناجيل.لديناالذسننحنكنابنا،وليساليهودكتابهو؟الاختصاص

االجديد؟االعهدلديناانطالمابالقدبمبعذنحتقظ

تلفاهقد،عامالقيمناكثرألىيرقىالذيالكتأبهذافأن...ذلكومع

الشريعةقراءقملدى،انهمذلك.الاولينالمسيحيينكلومعه،وقرأهيسوع

المزإمير،عبريصقونكانوأانهمكما.اللةكلاميقرأونكانوأوالحكماء،وألانبياء

نهار،ليلالمزامير،كلماتزالتماأيضا،فاليرم:الكنائسكلفيذلكأستمروقد

الجديدالعهديبقىأخرىجهةوس.المسيحيينصلاةعنتعثراللقاءأت،وبكل

اذأمشوهاذاتهيسوعوسيصبح؟القدميجهلونالذينبوجهكبيرحدالىمغلقا

الأعدإدهذادونمناليهنبلغانشئنامااذااوأليهودية،جذورهمنانئزعما

اسرائيل.تاريخيتضمنهالذيإلطويل

أكتشامطالىالمبتدئالقارىليقودضضمقدالقدىمالعهدالىالمدخلهذا

تاريخه.اطارفياسرائيلايمانجوهريفهمكىيساعدهأنيمثماءفهو.لمالعاهذا

أساساتصبحالدينيةاسرائيلخبرةتجعلايمانيةفراءةاشاعةالىيسعىانهكما

المسيحية.للحياةونورا

11.القديمالعهداقراءة1يعبنانالىالمدخلهذايسعى،وبكلمة
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عابغمغين

المدفلهذااسيقندالمك!فية

صفحاتمنيقودكمانه:المدخلهذامنالاولالقسميدكممتناولفي

القسماما.وحزقيالارميأالجلاء:اوائلانبياءوحئ)الخلقة(الاولىالتكوين

يسوخ.قبلالاخيرالقرنحئالجلاءمنفسيقودكملاحقا(،)سيظهرالبافي

فيكنتبمواذا.فرقةمعاولوحدكمالمدخكهذاتستخدمواانسيمكنكم

الملرو،قراءبن:الشخصىالصعيدعلىجهدايقترضالعملانالبديهىفمن،فرقة

ادنادوستجدون.الميأروحةالأسئلةمنانطلاقاالبحث،البيبليةالنصوصقراءة

القرقة.صعيدعلىامالقرديالصعيدعلىسواء،للدرسارشادات

ذاتها:البنيةلها،ملقاتتمانيةالاولالقسميتضمن

ادبيةاوتاريخيةمقدمة.ا

وانصانيليهعنه،غئلا\()رقماساسبنصبدءا:للدرسبيبليةنصوص2.

:النصوصلاحدعملورقةكلوتتضمن.(..).نحتارةاخرىنصوصثلاثة

/جم!ليةصظرنه.

فهه!/لنصعلىتساعدصع!ومات:

فهمهثدعفق/سئلة"

و/لجدلد/لقدجمم/لعهدينفيللقؤءةصسار/ت"

(...اغدين،حضارة)تاريخ،القديمالشرقبشأنوثائقاومعلومات3.

اللاهوتمنهامبيبليموضوع.4

جدلمثارأليومهوللمناقشةسئراط.ه

(الاولالملف)باستثناءمنهنحتارةلمقاطغاومالسفرمتواصلةقراءةاجلمنبطاقة.6

اسرائيل،صلاة،شاملة)نيأرةبالملفصلةلهمزمورمنانطلاقاصلانببطاقة7.

وصلاتنا(.يسوعصلاة
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عاتمف

فاالأشارذومخدر.معهونصلينكتشفهمزمورأملفكليقترحوهكذا

سيكوتالقدىمالعهدصتالسفرهذأانألابالمزامير،خاصملفئفردلموإنأنه

ولقدمزمورأ.عشرستةسيكتشفالمدخلهذاقارئانطالماحضورا،الاكثر

فيالادبيةألاساليبمختلفتمثل،منوعةعشرالستةالنصوصهذهتكونانحرصنا

المزأمير.سفر

المقدالا؟للحتابطبكةأية

أمتلاكالضروريمنكأنلذا.القدىمالعهدلقراءةدليلهوالمدخلهذا

)وليسوحواشيمقدماتتتضمنعلميةطبعةاي،المقدسللكتابجيدةطبعة

)000()1((مقتضبةبحواش!طبعةولاصغير،بحجمطبعة

المقدديالحقابالممقندالمكدالية

مستقل:جدولفياوالمقدسكتابكمفهرسفيتجدون

الطبعاتبحسبيختلفانهالاالاسفار(؟)فهرسالمقدسالكتاباسفارتتابعأ-

أليوناني)2(.النصاوالعبريالنصلاعتمادهاوفقا،ذاتهالترتيبتتبعلاالى

طبعةاعتمادالىالعربيةقراءندعوانلنايطيب،البارزةالفرنسيةالترجماثألىالمؤلفوناشار)1(فيما

بمجلدئمومن،1-879ا829ألاعوامبينأجزاء،باربعةالصادرةا-بيروتالمشرقدار/المقدسالكئاب

الفرنسيةالترجمةعنالعربيةالىنقلتفدإسفارها،تصدرتالتيالمدأخلوكأنت.ا4A9عاممنذواحد

الفرنسيةاورشليمترجمةمنالحواشيواستلهمتالهوامشاخذتفيما).11.3.-أ"(،المقدسللكئابالمسكونية

(LaBible deJerusalem).

المتأتيةالصعوبةالىيرجع،الحديثةاللغاتالى،الترجماتفىالاختلإتانالىالمؤلفونويشير

منقريبةلغة)ومىبالارأميةمتاطعجانبالى،بالعبريةمعطمهاكتبتوالئىالاصليةالنصوصنقلمن

وليس.(..مق2القرن)منذباليونانيةالأسفاربعضكتبتبينماه(،الفرنمنذإستخدامهاوبدأ،العبرية

مقاطعاحياناهنكاناذألانبياء(،أسفارفىسيما)ولأوالدقةالوضوحمنجانبعلىدوماالعبريالنص

)المعرب(...المخطوطاتتباختا6اختلافاتفيها،عباراتهناكانعنفضلاجيدا،تحفظلم

12صفيالهامشانظر)2(
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عا!ة!غلىمه

علىبسرعةالعئورمنيمكنأحمائهامخمصرمعالاسفارلكلالابجديالترتيبب-

وقتاتضيعوالالكىالجدولهذأاستخداممنتترددوافلا.المطلوبالسفر

كاالاهتداءتعمادونذلكبقدر،تستخدمونهماوبقدر.البحثفي

ألاسفار.موقع

مختمى!انه4-2:124:اتكالمثالسبيلعلى.بيبليمرجعقراءةطريقةج-

وتشير)2(،الفصلرقم.هوألاولوالرقم)تك=تكوين(التكوينلسفر

فالرتجم3:الانتبايجبوهنا24(.الى4)آالاياتالىالمنقوطتينبعدالارقام

تتوقفوالحط24الآية)اعىالاخيرةالآيةيشملالمرجعانالىيشيرالاخير

فحينذأك،قسمينالىالواحدةالايةتنقسمأنأحياناويحدث2(.هالايةقبل

4أ،24:تك:يكتب jلافصولالىالنصتقسيمأن:ألانتباهويجب.ب

تجد،المثالسبيلعلى،اتكفنهاية؟الفعليةالادبيةالوحداتمعدومايتوافق

أ.ا-24:تكتتمتهافي

بينالئالمقدسالكتابطبعة.ممحتوياتعلماتحيطواأنعليكمويتعين

المعلوماتمنمجموعةوبعدها،الاسفارقبل،.فهناكالفهرسالىبالرجوع،ايديكم

)000()3(تجهلونهاقدالئالغنية

تاريخلتعكسكلهاكتبتالقدصمالعهداسفارأنتصدقونلاوقد

ولاداتمن،ألاحداثتعك!عائليةصورايضمالبومانعملحينكماأسرأئيل،

سفرا،93المقدسالكئابأسفأرعدديبلغبصوجبهالذيالعبريالنصالبروئسئنئيةالطبعايائعئمد)2(

القانونية+الاسفاروئمسى،أميةبالآركنبتودأنيالاسئيرسفرمنمقاطعجانبالىاسفار،سبعةباسئئناء

السبعينية"الئرجمةاخرجئهالذياليونانيالنصاما.المقدسةالاسفاراثانون"فيلاحقادخلتكونها+الثانية

وهيالئانية-القانونيةالاسفارسفرا-باضافة6fفيئضقن،الاولونالمسيحيونواعئمده.،.مق2القرنمنذ

)المعرب(.ملحقفيئضيفهاالبرونسننئيةالطبعاتبعضاخذتالئي،،الكائوليكيةالطبعاتفينجدهاالني

بدورناونحن(.T.B.0.)المسكونيةالفرنسيةالئرجمةننضمنهالذيالغنىالىألاننباهالمولفونيلفت)3(

للقراءة:عنهاغنىلاصعلوماتمنالمشرقدارطبحةفيماالىالانئباهنلفت

أيله.شعبياريخحتبككليشملئاريخيجثولجانبألى،الحواشيباهمابجديجدولالمقدمةفيضاك-

)الاسفارالئوراةألىيمومنخاص،بشكلالقديمالمهدوالىعامبشكلالمقدم!الكئابألىمدأخلهنك-

.بمفردهسفركلئئصدرالئيالمداخلعنفضلا(الاولىالخمسة

)المعرب(.القديمالعهدفيوفلسطينالقديمالشرقعنخرائطهناك-

12
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عامغمغ!ت

كبيراتعدداانفيتكمنالقدىم،العهدمع،الصعوبةانالا...اغواعراس

بينالمسافةوهذه.بفترةترويهاالئالاحدأثبعدألاتكتبلمالبيبليةالنصوصر

وسيرغمنا.اجيالبضعةوحئجيليناوجيلبينماتترإوحوالنصوصالاحدأث

مفهومناهـححتمايلتقىلاوالذيالبيبلىالماريخ.ممفهومالجادالتفكيرالىذلك

للتاريخ.المعاصر

الىبالنسبةسيماولا،الدقةغايةفيلهيللنصوصتاريختحديدومشكلة

(.الاشتراعتثنيةالعدد،الاحبار،،الخروج)التكوين،ألاولىالخمسةالاسفار

ترقىنظريةيعرض،الدراساتكتبمنكبيرعددغرارعلى،المقدسوكتابك

هذهانالاالعاشر.القرنفيوسليمانداودزمنالىقدماالاكثرالنصوص.مموجبها

هىالحاليةالابحاثانذلك.المانيناتمنذجدلموضوعأصبحتالنطرية

تكوينحولشاملةجديدةنظريةصياغةالىئصارانجدأالمبكرومن،واسعحقل

النصوصهذهمنعددعلىننكبأناثرنالذا(.الاولالخمسة)الاسفارالتوراة

عنالنظربغفنالآلوهى"(،11واليهوي"11النقليدالىتنتمىالىالنصوص)وهي

كناوإن،الخروجاوالتكوينسفرمنالمؤسصسةفالنصوصوهكذأكتابتها.تاريخ

قراءتنا.موضوعدوماوتبقىالكبرىباهميتهاتحتفظ،بالضبطتاريحهاتحديدنستطعلا

افية؟ال!غفىماذا4

جيدةخارطاتعلىتحتويالدراسية"11المقدسالكتابطبعاتكل

للشرقخأرطةهناك2المقدسالكتابمنطبعةكلففى.النصوصقراءةتصحب

القدصعالعهد)فيلاورشليمومخططلفلسطينخارطةجانبالى،القدمالادق

منحقبةكلتغطىمختلفةخارطاتاحياناهناكتكونوفدالجديد(،والعهد

.()،(..).التاريخحقبات

علىضونويع!الخرإنط،هذهمئلعلىيحتوىالمسكونيةالفرنسيةالترجمةانالىالصولفون)1(يف!ير

هدهمنالعديدالىالعربيةالمكئبةتفتقرانويؤسفنا،مختلفةواسعاربأشكاليئوفرالذيبيبليااطلسالقراء

.(ب)المعرألاطالسا

13

http://kotob.has.it



عاتهغدمه

هاهةاحداث

ائيا،الممي!!تا

اريخيو

ائيل/اسربعقوب،اسحق،هيماابر:ءلاباا

مصرمنألاسرائيليمنيخرجهوسى

سيناءشريعةعطيةالصحراء:في

كنعانفىيستوطنونالقبايلوبعضيشوع

أخرىمحليةقبائلمعاندماج

صمونيل()شمشون،القضاة:المحليونالابطال

الاولالملكشاول

سليمانثمومن،أسراييلكلملكداود

)الجنوب(ويهوذا)الشمال(اسرائيلبينانقسام

)السامرة(اسرائيليضمونألاشوريون

يوشيااصلاح!ألاشورىاللذهور

)اورشليم(يهوذاعلىيستولونالبابليون

الجلاء

بابلالىمجلووناليهوديةإهل

الاسرىويحرربابليحتلقورش

الفرسسيطرة

الهيكلبناءاعادةألاسرى؟عودة

عزراثمومننحمياأصلاح

)الاسكندر(اليونانيينسيظرة

لسوريايمومن،لمصراليهوديةخضوع

المكابييهوذايؤرةاضطهاد؟

الحشمونيونالملوكاليهود،أستقص

)بومبيوس(الرومانسيطرة
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عاتمق!ت

القدي!7الك!دفيتحه

الناريخيةألاسفارالخمسةالاسفاراوالشريعة

شفهيةيقاليد

الاباءحول

شفهيةتقاليد1!

الخروجحول1؟

والقوانينا؟

//الم"؟؟!لأا

)خر(فديمةنفاليد()نك

(الاشتراع)تثنية

يئنيةالنفليد

الاشنراعالكهنوني

ةاالئور

(.)صموييل

،قضاة،عيشو

،ملوك،صموئيل

/لأشتر/ع.تتنلةناريخ

نحميا،،عزرا

لاخبارا

مكابيونا

مكابيون2

ر.الاسفلهذهالقديمةا!سامالىلش!رهلاللنبحنالاسماءله
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عاتمةدمت

فدقةفلىللكطدفمادال!ا!

مزيدأالشخصىعملكمفسيتخذ،فرقةنطاقفيالمدخلهذااستخداملكماتيحاذا

صمصمقدالمدخلهذابانعلما،اللةكلاملسماعسويةستجتمعرنإنكموالغئ.الديناميةمن

انهتالاعلمانيا.إمكانكأهنا"،المقدسالكتابامعلم1غيابفيتجتمعالئالفرقلخدمة

الصعبة.النقأطعلىألاضوأءئ!تمطلكي،السنةفيمرتيناومرة،احدهمدعوةالمحبذ

فيولاسيما،ملنسلكلا!ائينتخصيصالمستحسنمن.اللقاءأتوتيرةأولاحددوا

.المختارةالاخرىالنصوصاحدحولالاخرواللقاء،ارقمالنصحوللقاء:البداية

1لملظلا..قبد

ملفكلنتصدراليالمقدم!أقرأوا10

ملاحظا!دفترلكميكورانيجب:ارقمالنصادرسوا20

الاجمالية*!النظرة.ممساعدةالبيبلىالنمىاقرأوا%

+المعلومات"بعرنفيهتعمقوا.ب

صعربةترونالىللقضايامكاناواتركوأ،جوهريهوماوسجلوا،الاسئلةعلىاجيوا.ج

عليهأألاجابةمنستمكنانكمالمث!اركينبينوالمناقشةالدرستتمةانلاشلسفيها:

العهدعلىآفاقكموتفتح،إجاباتكمتصلحاوتكملالتي"للتمواءة"ا!ساواتتابعوأد.

وصعوباتكم.اكتشافاتكمسجلواالجديد.

سؤالالبيبلي،الموفموع،القديمالشرقعنثوثا:الملفمنالتاليةالاقساماقرأوأ30

غريبا.اوصعبالكميبدوماسجلوالل!قشة.

1لملظ،جمك1مت

واكتشادات!3،،الاسئلةعلىاجاباتكمقابلو!،المختارالنصحرلملاحظاتكمهنانطلاقا10

فردكأرسجلمأاذاوثماراسهولةاكثرالمقاحمةوستكون.للقواءتنمساواتضوءفي

وصعوباته.واكتشافاتهاجاباته

والقيام؟فهمهاجلمنللمزمورلبيهةبقراءةالبدء:المرحلتيناحتراممعالمرتممروأستخدموا20

ناالمحبذومن.تأملشكر،،طلبتسبيع،ايمانكم:عنتعترواكى،مبيايةبقرأءةثممن

حرةبصلاةتقوموأانثممنوبوسعكم.تنثمدوهأوتصلوهإنقيلالمزمور،عنسويةتتحدثرا

المزمور.منانطلاقأ
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عابننيب

دفمنبميككلدكلللاللكطدقناداقا!

هذأاستخدامفيوحيداجداتةالضرورذ،بحكماماختيارعنسوأء

وسيكوندرالمتك،فيدليلااسكسيكونوهكذا.القدمالعهدالىالمدنجلى

أذا،ولاشكلكالمفيدمنسيكونولكنتريد.لماوفقاتتقدمانبوسعك

اخرمؤمنجمع،وتساؤلاتكاكتشافاتكعنالتحدثcمافرصةفي،استطعت

بعضناعبردوماألينايبلغادلهكلامانذلك.المقدسالكتابطقراءةتعلمقديكون

بيبية.نصوصاسويةلقر!حينولاسيمابعض،

الملفتتصدرادخاالمقدمةأقرأ10

ملاح!إتدفترللثيكونانيجبأ:رقمالنصادرس20

11الاجماليةالنظرة11.ممحماعدةالبيبليالنصاقرأ10

11المعلومات11بعون!بهتعمق.ب

ترىإعتئللقحخايامكانأواترك،جوهريحهـوماوسجلالاسملةعلىاجب.

عليها.الاجابةمنولاشكستمكنكالدرستتمةأنفيها:صعوبة

علئآفاقكوتفتحاجاباتك،تصلحأوتكقلىالتئ(1للقراءة+مساراتتابعد.

وصعوباتك.اكتشافاتكسخلالجديد.العهد

البيبلي،الموضوع،القديمالشرقكنوثائق:الملم!منالتاليةالاقسامأإقر30

للمناقشة.نرال

اني-درستكما4()رقم3رقم2،رقمالمختارةالنصوصاحدادرس40

.ارقم

نبيهةبقرأءةاسبدءإالمرحلتيز:احتراممعضريقتك،بحسبأ!لزمورأستخدم50

ايمانث:عنتعتركىمصفيةلاقرإءةتم!توالق!يام،فهمهاجلصتللمزمور

تأم!!.شكر،،طلب،تسبيح
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(لبنان-البولسية)المكتبةالفقليبولسللاباال!بيةأمجموعة11سلسلةفي5

1991-د499جوفيه؟أجزاء()5المقدسالكتابالىالمدخل-

8891جونيه؟التكوينسفرا:االشريعةاسفار-

0191جونيه؟يون(وأللاو)الخروخالعبادةالىالعبوديةمن3:و2/الشريعةأسفار-

6916جونيه؟الاشتراغ(وتثنية)العد.دموآبألىسينأءمن-

2991جونيهبم(ملوكصموييات،،قضاة)يث!وع،الاشتراعىالتاريخ-

2؟..جونية؟افي!ارميا:متجددةفلوبمعاللةعهد-

الحزريولاسمةعوكروانطرانالفعاليبولسالخورتي:المقدسالكتابفيمقدمات-

2002الكتابيةالرابطة251رقمابيبليةدراساتسلسلة

بروت-المشرقدأر/المقددلى"الكتابفيدراسات11سلسلةفي!

غرولربيارالاب.الانسانايهاأنتمن2-

بنتييهشرناسصففاالاب:المقدسالكتابألىتعرف9-

مرشدورآلانالأب:المقدسال!ضابفيواحياةالموت1-.

بند!قيروبيرالكتاو:التراثفيالانسانيالتراث13-

اسررمنديماريايسوع-93(:ا)اشعيا-إ1ه

اصهاحثينامنجمرعة:القديمإلادفىالشرقم!نصوبرفياوالعاالانسانخلق2-"

الباحثينمنمجموعة:القديمالعهدانبيهاء22-

البا!نالممجموعة:المساكينأطا34-

غغوزمي!خسلىالأبوالمزام!ر:يسوعولسوع،اطزام!ر26--

اودوانطواناظتلرإنأطفدس:أال!شابفيوالمصالحةخويةالاأ!راعأتا3-"

المقدش":الكتاباملفات1فيل!

1002المرصك-موسىالقسجرجسالمطرانتعريبواليشاعايليا3-

1002صلالم!-عفأص!ليوسالأباتعريبالموتورأءماد-

2002المرصل-موسىالقسجر-صاناطص!إاتعريبالبيحزقيالا--.

اساسية:مصادر

9691بيروت،4ط،المشرقدار،شربنتييهاسطفان:المقدسال!ضا!قراءةالىدليل

!691بيروت،4ط،إلمشرقدأر-دوفور،نليوكزافييهالاب:الكتايياللأهوتمعحم
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لا
اإ!اإظأف

-الصئوئ
11-1ينتكو:مقدمة.

نموكل:.

1-3،يائكسدولفر101

6-9،لأتكلطوفافى201

،11لأتلثببماللبرج3.

تافىرسط1:ي!القدقال!ثم.

لحلقة1:ا"ضع.

ثعلم1ولإلمحان1:للمناق!ثةسؤاد.

،"لأمزلخالق1تسبحة!ة:.
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ياتالبا10

المتهد!

مياوالبدايات

1(أ-أ)تكوين

إلخلقةحوإتدورمتنوعةرواياتالتكوينسفرمن1ا-االفصولتضم

الاباءتاريضتسبقالبشريةمعاللةعلاقةانذلك.البشريالجنسبداياتوحوك

الكبرىالقضاياحوليتمحوشجميعا،يعنيناالذيالطرحوهذا5(..أ-2)تك

وتجاهأدتة،تجاهبشرياكائنابصانىانامنبالبدأية:يتعلهتمافيمعئعن-بحثالين

معئهوماا!نسين؟بينالسريالتناديهذايعىماذا؟الطبيعةوتجاه،اقرأني

فيالبشريةتشتتثلماذ!؟والموتوالعنفوالحسدالشرلماذأ؟الثقافةمعئما؟العمل

بعضا؟بعضهايفهملا-ماعات

حكماءفكربصددوانماالأولير،البشرمنتلقيناهلمعابصددلسنا

بشكررقناعاتهمعنوللتعبير.ينيةوالاالانسانيةخبرأقممناناإبا،اسرائيل

ألاتدصم،الشرقمناسطوريةصوراالحكماء،هؤلاءاستخدم،رمزيةروإيات

الواحد.بالالهايمانهممعتكييفهاوحاولوا

11ا-تح!كلللاا!ماليةنظ!"

الفردوسفيوحواءأدم؟الخلقة:أ14-2::ا

وشيتقايننسل؟وهابيلين

نوحالىادممن:الاولىالسلالة:-32ا3:

الشاملالعهد؟لادهوار!نو،ائطوفان:-69

ويافتحا!"سام!المنحدرةالسبعيزالشعو!قائمة:01
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ياتالبا10

بابلبرخ:1-6:اا

أبرأهيمالىساممن:الظنيةالسلالة:ا-32.:11

اغصيدةبا:ألائىالصفحةسالتكوىسفرقيالجولةهذهنبدألالماذا

:-14:أ)تكاياملستةالخلقةفيالكبرى Yوأيةأبانبدآانالاسهل!!لانهأ(؟

)انجزءالتاسرالملففينقرأهفسوفانصتكاما.الفردوسروأية،القديمة

.دونحيثالجلاء،اطارفيالثاتي(،

الفردو!

224:)تكوين : -T)t

اثبنضضلة:م!نجئثيرلمفنث!ضمةفكروذثةلثخفقة.اثثانيةالأواايةتبا!فذض....

هو:تللاةالانتباهمتثثيراويقتضيبالحكمةمليءاساسينصاةصذلكومم

ومماللهمم:الثلاثيةالانسانعلاقةالروايةهذهوتتناول.وزنذونصااليو!

نبذن:اتيجوزلاجيدا،اية"9الر11هذهنقراولكي.المرأة،شبيصهوممالملبيكة

؟الاضواءعليهاةنسقماتقودنا،الرموزندعانانما9،تاريخيلذنتقريرعتةيها

اسرانيل،حبرةمتايمللاقا

لثيغلا!!1لييكنا5ت،1لسمو1ولارص1لاد1لرب1عنعيو!".

على1نهرقديكنألاد1لرب1لاذنجت،قدلحقوفى1عشبيكن1ولحقوفى،1

كليخنشقيسيلهنهايصعدكافىو6.!قلار1لميحرثنسافى1فيهايكنوالار!ق،1

دارطبعةمعتمديى،والتفسيربالتحليلالكتابيتاولهاالتىالنصوصنتبتانرايناالفرنسئللنصخلافا

علىويطقعالنصذيلفيالحواشىيقرأأنالطبعةهذهبحوزتهمنعلىونشير)بيروت(.المشرق

)المعرب(.النصجانبالىالمثبتةالمراجع
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يانالبا10

فصارجاة،نسمةنفه1فينفخ!صلار1منإولدزلاففى1لافى1بلر!1جبل!و.وجه!

نفساج!ة.لانطفى1

جبله.لذي1لانساد1هاكوجعلشرقاعددفيجنةلافى1لرب1"وكرل!

لحياة1وشجرة1لأكلطيبةو1لمنظوحسنةشجرةكلكألار1منلافى1لرب1نبت1و9

لجة1ثيسقىعددمنجمزجلفركافىو"1لشر.1وفي1هعرفآوشجرةلجنة1رسطفي

!!1ربك!لجط1وهوثيشورحدها111\سمثزوع،1ربعةيخععرويتشغبهناكومن

نجزع.1حجر1لمفل"وهناكجد.عقلار1تلك16!ذهبثذهب.1حيثلحويلة1

ثلث1لنهر\سم1ر"1طبشة.1!ق1ربكللجط1وهوفىجيحودلئ1لنهر11سمر29

لاله1لرب1خذ1و15ت.1لفر1هو1بملر1لنهر1و1شو!.لثرديفيلجا!ي1وهودجلة

فئالا.لانسافى1لاله1لرب1وأمصر16ومجرسها.ليفلحهاعددجنةفيوجعلهلانسافى1

ثانكهنها،تأكلفلالشر1ويخر1معرفةشجرة1طو!1،تأكللجنآ1شجا!1جمحفن

موظ؟".تموتظكل"منلايو!

عونافىفلأعمنصعصنش،وحدهلانسافى1فىيكود1جمسق"لالافى:1لرب1وقافى1

لسطء،1طيوروجميحلحقول11ناتحيوجميحلارص1منلافى1لربوجبلص111؟يناسبه

ممه.1فهوج!ةنفسمنلان!د1مماههافكليسميها.1ماذيرىلانسافى1بهالى1و

1ماو.لحقوفى1وحولننوجمغلسماء1طيوررلبهائم1جميحعلىمماء"1لانسافى1فاطلق02

لانسافى1علىعميقاشباتالاله1لرب1فاوقح22.يناسبهعونالنفسهيجدفلملانسافى1

خذها1لي1لفعلح1لافى1لرب1و.لى62..للحممكالفاوسدفلاعه1حدى1فاخذ.فنا!

منعظمهي1لمرةهذهلانساد:1فقال!2لانسافى.1بهافالىأة،مر1لانساد1من

يزك"2!لذللث*.1خذتك!1مرمنلاللا1مرأةتسمىهذه.لحميهنولحمعظهي

حد\.1و1جسدفى1يخعصير1مرأتهويكم1هه3إولهجللر1

يخجلافى.لارهماته،11مرولانساد1،عريانينكلاهماكاناو15

فقالت.لافى1بلر1مشعهالى1لحقول1نات1جبوجميححيلص1لحية1كانت1و3

فن:للحية1لمرأةفقالت2لجنة؟*1شجار1جميحلاتا!كلامنددةث.1أيقينأقالة1للمر

تاكلامنهلاثلةة9فقاللجنة،1وسطفيلى1لشجرة1هاثحر9و3،نأكللجنآ11هـثجارثحر

يومفينكما1عاأفاللة5يافى،تحولافوتاأة:لملمرلجة1"فقالتا؟.تموتاكيلاغساهلاو
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ر11لمرأةأت6ور*.لمسر1ولح!1تعرففىكآطةد11عيبهماوتمصرتنفغمنهتأكلافى

ثحرهامنفخذت.للتعقلفيةلشجرة1د1!فىللعيوومتعةللاكلطيبةلمشجرة1

نهما1فعرفعينهط9!فنفتحت.فكلمعهالذب1جها!وإدظعطت1روأكلت

لاله1لمرب1نيطىرقعفسمعا8هآرر.هنهطماوص!نعالت!1ررقهنفخاطاعر؟نافى.

لاد1لرب1جهوهنأته1مررلان!د1قختبألنها!،1نسيمعندلجنة1فييمعثىوهو

لى"1..01!فى1نت؟*أينفى..وقاللانساد1لاله1لرب1*دتادىلجنة.11شجاري!فيما

نك1علمث1فمن..قال11.فاختبأتعريادلالىفجفئثلجنة1فينيطاكوقعممعت

\فقال19هنها؟*تأكلألأمرتلث1ليئ1لشجرة1منأكلتهل؟عريافى ؟\\لمرأةلانسطد..

ماذ\أة:ثلمرلافى1ب\,ففال13!ا.فأكلتلشجرة1منعطتي1هيمعيجعلتهالي1

*لانك:للحيةلاد1لرب1فقال*."1فأكلتغوتني1ألحية1لمرأة:فقاثت؟*فعلت

بطنكعلىلحفل.1حولننووجمععثبهالم1جمحع.يرهنملعونةفانت1هذصنعت

ربينة11لمربينوبينثث1وةعدجعل151وحياتلث.إولم1فىطوتأكي!إلارترتسلكين

غقبآ*.يصيب!نت1وأسلثريسحقثفوونسلهانسلك

1فىولبن!1تلدينفيلمشقةتكثر\.حملثمشقاتلأكزق:للمرأةوقال16

*.دفييسورهو1قلث1سوتنقادرجللث

أمرتكلي1لشجرة1هنفأكلت1هرأتلثلصوتممعت*لانث:لآد!رقال\!

كاوشو"1بتكإول!طوفىهنهاتأكللمحسقةبشبثة!قلار1فملعونآملاتأكلألأ

1لىتعودحى1خبزتأكلجبينكبعرق99لحقول.1عشبوتأكلللث،رحسكائبت

تود*.ب1لتر11فىوب1ترلانلث1يخذتفمنها،لا!عق1

لآد!لاله1ثرب1صنعو21.حيكل1ألالفا1ءحوأته1مرلانساد1ممىو06

صا!قدلانسافى11هوذلاثه..1ثرب1فلو61ثبسهما.1وجلدهن1قمصة1مرأتهو

؟لفالجاة1شجرةهنيخاخذيدهلاد1فلايف!قثشر.1وفي1فيعرفهنا،حد1كو

1يخدلصي1مقلإر1لصليحرعدرجنةمنلافى1لرب1جهفاخر62!.للإلديخعحياوياكل

1سةلحرهتفلبسينصوشعلةلمكروير1عدفىجنةشرثي!1قامولانسافى1فطرد"6منها.

لج!اة.1شجرةطريق
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اص!هالب!نظلة

الانسانيجبلالدة:7-ب24:

واضحنهىمع،الانسانألىموكلةعطية9:ألتةغرسهاألىالجنة:28-17:

للرجلاعطيتهبة:المرأة:-25أ28:

:3\-V:الرج!،المرأة،الحية:والرففرللتغييرتعرضأدئةكلام

يختئياناللذينزالمرأةالرجا!عنيبحثادلة:3-801:

الحيةأذ،المر،جلالر:المسؤوليات:3:113-1

3:4\1-g:جلالر،المرأة،الحية:العقاب

عدنمنمطرودأنولكنهماالحياةفييستمرانوالمرأةالرجل:302-24:

مكلومات

مععلاقتهفي"البشريالكاذت11:مشتركعمومىاسمشىء،كلقبلانه،:آدم-ا

؟2:02:التعريفالدون)منعلمأسمثممنويصبح)آدامأ(.ألارض

الحياذنفحةبالذاتاللهمنيتلقئالترابممتالمجبولفالأنسان17(.3:

7(.2:بصددالمقدسكتابكفيالحاتية)راجع

!إلرجتاخذتوقد2(،3:0)رأجع!اجياة،مم!ت"الحية11وتعنيحواء:

23(:،)Y(ا2:في)السباتكيفيعلملاولكنهr.11اسندإ1لهخعلتانها

شبيهة،شريكةانهاا؟الوجهوجها11اليهاينظر"عونا"(يقالأنمن)افضل

2(.180،)آواحدآنفيومختلفة

ومنللرجك،أولأمهداةوثمارها،الجنةوسطفيمغروسةأنها:ابةشجرة2-

تصبحالآخر،فيولكنها،.الحياةمعهوإدئهإنكلتيكشفذلك.نهىأيدون

2(.22-4)3:المنالبعيدة

بنفسه،يقررانفيالانسانلدىالميلالىترمزانهاوالشر:الحرمعردطلثجرة

بصددالمقدسكتابكفيالحاشية)انظرشرأوخيرهوما،اللهدونوص

17(.)2:الموتتجلبتمارهاأنالا9(20:
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كانتولما.ألتهخليقةفهوذلكومع،الارضألىمشدودسريحيوان:الحية3-

وأ2رمزأصبحتوالسحر،الخصوبةبشأنالكنعانيةالعبادأتتعكسالحية

ا-هنا،الشرضدالكفاحغمرةوفيتفسير.لهئمإىلأالذيللشرالمبهمألاصل

15(.)3:القدريةصتالبشريحررجل!مخرجنحوتطقع

اسفل!

ألاقوال.ألىالخاصالانتباهمع،ودورهمالمختلفينالممثلين"11اكتضنط-ا

؟والحيواناتالانسانبينالفروقاتهىما2-

0r-؟الترابهنالمرأةتخلقلملماذا

.V(-111:)2ألثهكلاتم(-ه311:الحيةكلاميشوهكيف4--

ةءللقلاتلىامسا

-ايمكنكايجالإ:جوحرهفيوعوللرج!!،حدايضعالرباصدرهالذيالامرا-

،(16:)2والشرالخيرمعرفةشجرة،واحدةعداماألاشجاركلمنتأكل

إلانسان:علىاددةيعرضهاألبإالحياةانها.الحريةامامالمجاليفسحماوهذا

خيلرآهناكانألاأ-14(..)2:الماءووفرةالحياةشجرةبذلكوتشهد

نايمكنهلا؟محدودةخليقةفالانسانوالشر.ايخرمعرفةشجرة:بالموتيهدد

لذاشر.هووماخيرهومابينيمثزوان،اللهمثالعلىشيء،كليعرف

ادقة.بكلامثقتهواضعا،والموتالحياةبينباختياريقومانعليهيتعين

والحسدالحذريدخلأنهاللة؟لكلامتشويهفهوالحيةكلامأما

تا!لىالا)1ممنوعشئءكل:احتمالينيقتر،ايجابيةعلاقةعنوعوضا(.o-أ)3:

كلامذلك"(.تموتانولا...كآلهة)"تصيرانمسموحشئءكلثمومنمنها"(،

11(.كآلهة)"تصيرأنالآلهةمتعددلمبعاويوحي،والانسانالفةبينأختلافكلينفى
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مفهومهتالبدايةعلىأسرأئيليعكس.اسرائيلخبرةخلالمنضوء2-

بالاختيارالقياممنليتمكنللانسانالمعطىاللةكلامبصفتها،الشريعة

،الحياةأختيارالىاللةيدعو،الموتونحوالحياةنحوالطريقينبينفمن.الاساس

2(..ا-035:تثألانسادت)أقرأسعادةيريدلانه

الالهالرباخذ11:اسرائيلبخبرة2-3تكمقارنةايضاالامكانوفي

واهـ!11الميعاد؟ارضوعطيةمصركل!الخروخانها:االجنةفيوجعلهالانسان

اجلاء.انها:االجنةمنالرباوطردها؟الشريعةعطيةانها0:011.الانسانالرب

اضكوتوانما،الخصوبةأجلمنالمرأةئخققلم:وا!لراةالرجلبينالعلاقة3-

بالصبيعة،لهمساويةأنها.Y(.،اA)آ"لوجهوجها11وليكونا،للرجلالسند"11

بينهماوالثمفافةالمتبادلةوالعلاقة.الترابمنوليسمنهأحتقدأنهايأالما

الرجل،اعجابتثيرالمرأةوعيذيخجل.دونمنالعرأءبصورةعنهاغئر

بينالمسافةعنايضاتعئرالروأيةانالا.حديثهوتثيرعزلعهتكسرافاطالما

بعضهاويشتهىكتفى،كائنات:نعرفهكماالبشريالوضعوبيناللهمشروع

:)16السيطرةألىوتسعىبعضا، Yانتهى.)

المدسالديابفيمجدنقراءات4-

:متاخرةحكميةاسفارفيالا2-3تك!صدىالقدىمالعهدفينجدلا

:15)سىالبشريةالحريةعلىيؤكد.(.مق018عأم)حواليسراخابن-

(1،17-هأ4

فعلى!!هوانمااللة،صنعكلتالموتليس.(:.مق05عام)حوالماالحكمة-

23-24(.13:2؟ا:)حكالشيطان

الجديد:العهدفياما

ت(.521:)رومالابديةالحياةلا،نسانفتحوبطاعتهالجديد،ادمهوالمسيح-

ناالمسيحارتضىمائتا،واصبحادلهمثليكونانارادالذيادموبخلاف

1(.ا6-2:)ف!!رفعولذا،الموتحىتويطيعدلهمساواتهعنيتخلى
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:1؟)متئأخادهمابشانالاوكاللةمشرواكوالمرأةالرجكيسوعاعاد-

.)4-9

مو!!مفالا!ى!سثفاء؟خليفتهبناءأدتهيعيد،يسوععجائبخلاكمن-

6-2.7:تكبيذكر6(:6يو:واللعابأفي)ا

ا-د(ة22)رؤالحياةوشجرةالماءصورالرؤياسفررأئياستعارلقد-

أدئه.جصيوالحياةمجدداالمحتوحوافرفىوسالسماويةاوريليصف

الطوفافي

6-9(أتكوين

لقد.الشرجرفهـالبشريةالكامةاللهدينونة!ثمأن!ااثففوفاثا)!أيةتثد!......:؟

)تكهسلالتيتبيتالنم!هذايقم.البتةيتكررولت،احدة9مرةذلكحدت:

هذادوتمتيفهـكللتفالطوفات(.1-17)9:كبلىعهـدبروايةويختكل1(.و:

نجاتهـاعتيكبرانهجمكا؟:البشريةيكنياتاللذيتالخلاصا9للعياةالاساسيالاملار

بجلإب!ا!جمتيبهبرتإابمتر.

1\ستحسن،بناتطم،ولد!،لارص1جهوعلىيكزودلاس1؟لتدأوول61

*لاتثتلرب:1فقال103ختارو1هنجممحمننساءطم1فامخذولال!.1بنات1ثلةبنو

على!فىثر؟سنآوعضربنمئآإلامهفعكودتجشر،لانهللإلد،لانساد1فيحيرر

تس1بناتعلىثة1بخودخلجرإلفاذللثوبعدلإول!،1تلكفيجببمالرةلار!1

قدلاففى1سرد1بلر1ى9و!5.لقد!1منل1لمعروثؤدلإلتلافى1هملاد\،1وطمثؤ!ذنى

فند!6يوهه.1فىطولثرهونما11ف!رمنقبطةيتصورهاكلد1و!قلار1علىكتزص

28
http://kotob.has.it



يانالبدا10

عن!آمخولرب:1فقافىقبط.ليوتأسفلا!كأ1علىلاففى1عخ1تهعلىلرب1

لسماء،1وطيو!حاناتلز1وبهانم1هحلافد1،خلقتثذي1لاففى1كأرلا1وجه

.لرب1جمئفيحظةتفىهـؤح"1ط؟عنعتهم1ليعلىندهتلاني

نؤح:سيرةوهذه

نوحلدوو101دلةثمحفيحوسا!.جيلهبىكاهالافي1!جلا؟رلؤحكاد

ى1ور"1عنفا.1متلأتو1!ة1ماملار!1رفتت!ت11ويافت.حامارساطبن!:ثلائة

للة\ثقال23عليها.ظربفأثسد"قدبشوكللافى،ثسدتقدهي1قذلا!كأ11!ة

ث!*نذ\.بسببهمعنفالارص11متالأتثقد،1طهيبشر1نجلهـكلحافىفد:لنوح

طيلا1رجعلاه!كن1ولني1قطرخئمبمنسفيةلكإمغ"1لا!كأ.1هحهفيكفم

1ىذررخمسوفىطو!ذرعهمةثلاثيغشعلا:1كذ15ظ،ج.وهنخل1دمنلقا!؟

منتكملهعذرحأ1فىوللسفينةسقفارتجعل16ع!ط.طذ!1وثلالؤفىعرفمها

وثاد.تانياوسفليا:إلقطووتعمنعهاجانبفافيثسفينة1بابجعل1و.ثوق

ررحفيهحسدذيكلثاهلكص!y\علىماهبطوقفىآتي1وطءنذ!1

فتدخلهعك،عهديقيم1و\".يهلك!قلار1هايطكلولسطء،1مختهنبة

جسدذيكلهنكل"حىومن91معك.بنيلثونسوة1هرأتكووبنوكنت1لسفية1

لطيور1من"2تكوفى:نثى1و1ذكرهعك،ج!ةءلئحفطلسفينة1كلهـئديخلمنينيى1

باعتثهاكألار1علىتدبلي1نات1لجو1جمغباعظثلاومنلبهاتم1وهنباعتثها

جعله1ويؤكلططمكلمنلكفخذهنت1ر_1حية.لعحفطكلمنظد1يك1يدخل

به.1ثلةأهره!كلبحسبنوحفعسل61!كلآوطملكيكودثلث،مؤونة

فعل.1هكذ

\هامى1بارإثتث!فانى1هلك،وجمغنت1لسفينة1أدخل:لنوح1!ةوقافى1لا

وهنناثا،1وذكو!1،سبعةسبعآلطاهرة1بلانم1جميحمنوولخذ1.لجيل11هذفي

سبعة،سبعةلسطء1طيورمنإلفط3وطخذلى.1و1ذكر1ثن!،لطهرة1غ!بلانم1

مميسرإول!،سبعةبعد،؟قنئكللا.لا!!1جهرعلىحظنسلهالجفظ1ناظ،وذكو،1

*.عنعتهكايقكللارص1وجهعنوهاعيلة،1!بي!يوهاو1!بيرلا!!1على

به.لرب11مرهماكلجمسبلؤحفعمل5

مق.لار1علىلطوفاد1هياهكانتجرسنةمئآستإلنلؤحىفى6و
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هيطهمنهرباهعهبنيهونسوة1ته،\هروبنوههولسفينة1لؤحدخل!ر

هاكلوهنلطيور1وهنثطاهرة1يخرثبهائم1وهنثطاهرة11لبهائم"ومنلطوفافى.1

1ثذ1فركما1ناظ،وذكو!1لؤح،1فى1ثناد1ثنادلسفينة1دخل9لار!ق،1علىيدب

.!لار1علىلطوفافى1!ه!نتإولمسبعةوبعد1"لؤحا.

عسرلسبماح1يوم1ليلتالني1لشهر1فيلؤح،عمرهنمئةلست1لسنة1في1

كادو11لسماء.1كوى،تفتحتلعظيم1ثغمر1عيودتفجرتليوم1ذلكفيهنه،

ليلة.1!بي!ويوط1!بي!لا!!ق1على1لم!

،بخوهوبفثحا!روسامهولسفينة1نوحدخلنفسهليو!1ذلكفي1

بلانم1رجميحبامتفلالوحولق1وجمعهم"1هعهم،بنيهنسوةويالاثلؤحأة1مرو

هنباعشاللأ1ثطيورجمعوباعتثفالارص1علىتدبلغ1نات1لجو1جمحوباعتثلا

جسدذفيكلمنئناد1ثنافى1لؤح1فىلسفينة1فدخل5.جناحذيكلوطائركل

1!ةأهركماجسد،ذيكلنائاهن1و1ذكور1دخلوخلوفى1لد1و16حياة،ووحيخط

عيط.لرب1غلق1ولؤحا.

لسفية1حملتو1بهتفكئزكأ،لار1علىطيوبع!1!قفىلط1ىدو!

لسفينة1ور!ت،لا!ص1علىكزتو1جد1به1!تفعتر18.لا!عق1عنفا!تفعت

فمحة1لجبافى1جميحفتغطتلا!ص،1على1جد1جد1لمياهكزتو191لمياه.رجهعلى

وتغطتشلار1علىعاذر1عشرةخمس1لاهفارتفعت"6كلها.ت1لسمو1مختليئ1

لوحوهـق1ولبهاذم1ولطيور1منلاركأ1علىبدبجسدذيكلثفلثث61لجبافى.1

كلهنحياةنسمة1نفهفيهقكلفطت21ىفآ،لنال!1ولارص،1بههاتعجوجمعح

ثبهانم1حتىلنال!1منلار!ق1وجهعلى!ئنكلوفحي!63ليب!.1فيمن

فيهعهومننوحوبقي!قلار1منففجيتلسطء،1وطيورلدإلة1نات1لحيو1ر

يوها.خمسينومةمدة!قلار1على1به1لأتفعتو"2فقط.لسعية1

،مجاثلة1وأهزلسمينآ.1فيمعهليئ1لبهائم1ولوحولق1لؤحاوجميح1للةp!كرو\

من1لمطحتبس1وثسطء1وكؤىلغمر1جمودنسدت1و12لمياه.قسكتتلا!!ق1على

يوها.لحمسين1و1لمةل!لةفيونقصتلا!عق،1عنجح1تز1لمياهحت21ورلس!ء.1

ط.1!11ر!إفىعلىمنه،عشربح1يو!1في،بح1لثمهر1يطلسمينة11ستقرت"و

رؤوسظهرتهنهيوأ1رلوليلعاشر،1لشهر11فىتنقصفى1تزلا1بهكانتو5

.لجال1
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عشعها،لي1لسفينة1نافذةنوحفتحد1يومالاربعين1لعمإلةليكاد6و

طلق1"ثم.!قلار1عن1بهجفتفى11فىيتردد3و!فخرجب،1لغر1طلق1!و

مو!لحمامة1تجدفلم9.مقلار1جاوعن1لجياهقلتهللرىعندههنلحطمة1

يدهفمدكلها.!قلار1وجهعلىكاتت1بهلافىلسفبنة11فىليه1جعتثرجلها،لر

طمامة1فطلقعادو1خر؟ولمسبعةإدفما1نتظرو.7\لمسفينة1فىيط1خللا1دوطخذها

فعلم1ء.خمعرريتودورقةفمهاوفي1لمساءوقتلحماهة1ليه1فعادت19لسفينة.1من

فلملحطهة01طلق1ثم1خزإولمش!عةإلفانتظر1و29.لا!ص1فيقلت1بهفى1لؤح

ظنية.اعه1ترجح

لسهر1منرل\1يوم1فيلؤح،عمرمنمةوستحدى1سنةفيكافىو12

كل.لا!1عن1بهجفت\فى،فىلاو1

جف.قدلارص1جهو1فاذرنظرلسفينة1غطاءلؤحثزفح

عق.لار1يبستهه،لعسرين1ولبح1ليوم1فيفاني،1لث!هر1وي!

وبنوكأتلث1مرو\نتلسفينة،1منأخربئ16قئلالؤط1لمدةفخاطب25

لطيو!1منجسد،ذيكلمنمعكليئ1لوحولمق1رجمع!1معك،بنيكونسوة

.*وتكزوتنمو!قلار1.يهالتعجهعكجفاأخيرلا!مق1علىيدبب1دكلوبهائم!1

ثدإلة1نات1لحعو1ولوحوليق1وجمح91معه،.شيهونسوة1مرأتهوربنوهلؤحفخرج1

لسفينة.1منخرجتباعناثفالا!عق1علىيدبماكلوثطيور1و

لطيور1جميحوهنلطاهرة1لبهائم1بمهنخذ1ولملربهذبحالؤحوبنى06

قيلرب1وقامافىلر1ئحةر1لرب1فتنسغ161لمذبح.منلىقاتمحرفأعمعذلطهرة1

ينزعلانسافى1قلبيتصو!همالادلانسافى1بسببمقلار1لعن1فىعود1\\لنفبط:

كماع!نعت،حيكلف!رب1لىعود1ولنثته،1حدهنذلسر11فى

لنهار1ولمثشاء1ولصيف1ولحر،1برد1ولحصاد1وفالزرعلارص11هتدها66

1؟؟لدلاتبطل،\لي!ل

خوفكمر2.!قلا!11ملأو1وكز!11و1\\\نموطم..وقالوبنيهلؤطثلة1باركو91

علىيدبماكلولسما،1طيو!وجميحعقلار1وحولقجميحعلىيكونافىكمذعر!

ماكلا،لكميكوذيدبحيكل3وإلديكم.1فىفالفافسنفةلبحر،1مماك1ولار!1

لابدهه،أب،بنفسهلحمالكن"وكله.1هذعطكم1لاخفعر1لعسب1عطيتكم1كماو

http://kotob.has.it



ياتلبداا10

يدوهنطبها،1حشوكلبدمنقاطبها،،نفوسكمأيكم،دهاؤ5\ها10تأكلر

خيه.1نضطلب1نسافى1كليدمنلانساد..1

ع!نحثلة1عو!ةعلىلانهلاففى1يدعنشمك!دههلافد1د!سفكصمن6

علي!؟1،تسلطبكملا،ص1ليحجو1كثرو1و1فى!و1نتم!ولانسافى.1

رهحهعكمعهديهقيم1فءنذ9قانلاهعهوبنيهدؤحا1ثدةخاطب"و

حولقوولبهائم1و1لطيورهنهعكم،حيةنفسذيكلومح01بعدكمهننسلكم

1يحو;1.صلا)11ظتحيووجمحلسفينة1هنخرجطكلأيهعكم:لي1كللار1

بعدفىيكولاوففى،لط1.يمماهليوم1بعدعقينقرلاجسدذيفكل،معكمعهدي

."لارص1ليتلفطوطفىيو!1

يذكلوبينوينكمبييجاعذهنا1لذي1لعهد1علاهةهذه1ثدة:وقال11

علاهةثتكوفىلغط؟1جعل!تهافيثؤلميتلث12للإلد:لاجال1هدىهعكمج!ةنفس

فيثقول!1ظهرتولار!1علىكيم!ث1ذ11نهريكوفى"1.لا!مق1وي!يئعهدي

فلاجسد،كليطجةنضكلويروبينكميئلذي1عهديذكرلث15ثغما!،1

حتىلغما!،1فيلقول!1رتكود16جسد،ذيكللتهلكطوفانا\\ليو!بعد1لمياهتكوفى

*1لارصعلىجسدذيكلمنج!آنفسكلو1دلةيفىلإيدي1لعهد1ذكردثرإئتفا11ذ

جسدذيكلوبيريئ1قمتهلذي1ثعهد1علاهةهذهثنوح:1ثلةوقال!1

؟لارص1على

ا!هالبآنظلة

(المركزيتوأزيهافيالروايةبنيةملاحظة)يجب

:6f-\:الناسوبناتاللةبئاسطورة:

والعهدالطوفانأعلان:5-622؟

الفلكال!والدخواىألاستعدادات:!71-7:

V:الطزنانانطلاقة:72-4اذ

الطوفاتانحسار411-أ:8

الفللثمنالخرو!11-8519؟

1 17 2-9: 0 : Aوالعهدالشدزآيات
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مكلومات

مراجعاتعلىتحتوك!فهى؟وأحدةدفعةالطوفان!وأيةتكتثلممعقد:نصا-

يرجعوهذأ13(.7:و77::الفلرتالىمرتيننوحيدخلالمثالسبيل)على

الاكثرالتاليفطابعتحملوأفرةلاضافاتخضعتالقديمةالروايةكونالى

ألاولىالحاشيةانيأرالكلندأر؟وتواريخالفلكمقاييىالمثالسبيل)علىحدأثة

تعكسالئالظاهرةهذهالرابعالملففينث!رحوسوفأ(.6:بشأن

ممتزجين.تقليدين

،بالبشريالالهيأممزاجاسطورةهوالناسبناتمعاللةبىاتحاداناستاطر:2-

:3"كآلهةاستصيران1)راجعالعنفاصلولبالحدودتجاوزاصلفيهووالذي

اسرائيلويعيد..القدمالشرقأساطيرمنجزءأالطوفأنيكونوهكذا(.ه

القدىم(.الشرق:ادناه)انظرلاهوتهبحسبتفسيره

ئرقزاسرائيل؟،نظرفي،المقبلالبشريةخلاصثمومننوح،خلاص؟الفلك3-

واعيادهالليتورجيوبالزمن،الثلاثطبقاتهمعبالهيكليوحىالذيبالفلكإليه

ولتوؤنهالخلاصلهذأتذكرألىالختاميةوالذبيحة(،للنيرعديدةتواريخ)هناك

2(-r r0 :.)A

اسفل!

3-2)الحيواناتصعيد:علىالمقارنةعبرالتقليديناكتشف-ا : V6و:

3؟أا:V11V)7:اليأوفأنفترة2(؟.-)9 : Aا-f)الطوفاناسلوبا

1(.71:و12)7:

ألانسان؟مسؤوليةهىما؟الطوفانسببهوما2-

؟خلاصامهدمادلنم:مشروعبالتاليهوما3-

ع!ريتجلىدثةوجهأممط؟للقارئبشرى6-9الفصولمجمليجعلالذيما4-

الرواية.هذه4

rr
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يانالبا10

ةءللقلاتلىاملللا

واحلىمنانطلاقاالكلخلاصا-

وقدوحدها،الفةنعمةبفضلاحياء،اليومانناهذهالدينونةروايةتعني

الىبلالهدمالىيهدفلا،يدينحيناللةأنذلكوعائلته.CYنحوتجقت

سوتصغيرةبقيةويخلصا(،8:راجعا؟5)6:عهدهيذكرانه.الخلاص

(01)تك"السبعينالشعوب"قائمةهيتلك:الجديدةأنطلاقتهللتاريختعطى

الثلاثة.وبنيهنوحمنانطلاقا

والحيانإالموتإن،المياه2-

إ!لارفي!)1والفوضىالعنفرمربدورهوهوالخواء،ألىعودةهوالطوفان

فيكمامفصولةتعدلم)المياهالخلقةتراجعانهبللا2(،:اتكفيخاليةخاوية

اليابسةفالارض:خلقتهيجددالفهوهوذاا(.ا:Yممتزجةبل6.1c-:اتك"

والبشبرية13(.8:نوحعمر)من106السنةمنالاول.اليومفيالظهورالىتعود

موسىالمياهمنيوماسمنقذكما،المياهمنأإنقذتنإد(وعائلته)نوحالجديدة

.الموتمننجاةبالتاليالطوفانيصبحوهكذا1(.4)خرواسرائيل2()خر

الدائمالعهد3-

أدتة،قوسأوقزح،وقوس.اللةبعنايةاليقين.ممثابةهوالفصولثباتان

وانما.البرودتىأي،سهامهيسددفلن،الاعلىنحوالقوسآلجهمااذاتهديدا:ليس

:601-:)9الاحياءكلمع"دائم"عهدعلىالجميعلدىمرئيةعا،مةيصبح

ب2111(،)8:"حداثتهمنذالشرالىعيترالانسانإبلبكونمن!بالرغم16(.

الوعدهذاالمجلويناللةوسيذكر1(.1)9."الارضشيتلروطوفاناليومبعديكون

1(..7-54:)الق

الجدبإدالعبإدفيمجدنإةقراءات4-

علىحصلالذيالوحيد،الحقيقيالبار،ليسوعصورةهوالبار"11نوح

832:)مئالعواصفيهذئيسوعالتلاميذرأىانفمنذ.الخطأةجميععنالعفو

الخلاصر،البشريتلقىفيهااليئللكنيسةصورةالفلكاصبحت(،f:412ت؟

ا-22(.38:بط)1ينخيالذيالعماذرمزالماء"،"عبر

ri
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برج!بابلى

9(-1أ:أ!تكوين

؟.:.تفنئئبزيفزئوايئنأقي:ألأنئناقي:غخئنجفثائةفيئأثئثئقيرةانر!ائة0فرة000005

في:مشتتيتالبشركونسببعت،شكبيةةصةشك!فيالتكبيد،الىتسصانهـا

باب!:تمتلهعماايضاتكلبران!اكما.مختلفةلنهاتيتكلمونولماذا،الارف!

إبببمإنيل!إلىباايببة

هن1حلوروللفم1كافىو102حد1وكلاطوحدة1ولمغةكلهالارص1كانتو1

وثعال:لبعضبعفمهم3وفلفك.1ظقاموهـثنط!1!فىسلافي1جدور1لمسرق

بدلالمكادلحمر1ولحجارة،1بدلثبئن1طمفكافىحرق؟بت.وبحرقهنمعنح

لاكيمما1لنارئقمهلسطء،1في!1سهجاوبرهدينةلناتج!1تقالو1:"وقالولطر.1

كلها؟لادص1وجهعلىنتفزن

:لرب61وففى1دم.بنوبناه!للذين1لبرج1و1لمدينآلرى1ثربفنزفى5

لالافى1ويفعلوف.1خذو11!وهذحدة،1ولغةرلجميعهمحد1وشعبهم1هوذ

بعفعهميفهملاحتى،لغنهمهناكدنبلبل!فلننزل.يصنعوهحعىبه1ندعماتكفؤفى

\لمدينة.في،عن1فكقؤكلها،!قلار1وجهعلىهناكهنلرب1ففردقم8*.بعمقلغة

لرب1ثزثقمهناكومنكلا.مقلاد1لغةتجلبلهناكلرب1لادببمالل،جم!تولذللث9

كلها.لا!ص1رجهعلى

ا!هالب!ئظلة

وبين1(.تك:اللغأتوتنوع)تشتتالث!عوبلائحةبينالروايةتقع

النصوهذا3(.:12)تك"الارضالعشاض1الوحدةمركزوهوأبراهيم،دعوة

:مركزيتوازعلىبفي
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للجميعواحدةلغة(:بابل)!شنعارفيالبشرتجمعا-2:

بر!معمدينةبناءأ:3-4

11نتفرقلاكى...اص!لناانقيم1ب:4

ألئةتدخل:5-6

التفريق7:

المدينةبناءعنالتوقف8:

المبلبلةاللغة؟بابلمنأنطلاقاالبشرتشتت9:

مكلومات

ي-تيميز-ان-11يدعى)زقورة(طوابقذوبرجهوهيكلبابلفيكان

الارتفاتقغ،كملتلوالئالسبعطبقاتهومع)بيت-اساس-حماء-ارض(.كى"

.الرجاالهيكلهذاالبتةي!ضمللملماذاالروايةوتفسرمترا.09

اسفل!

استبدأد؟علامةاموحدةنموذجالرأيفيإلاجاعهذأكانهل-أ

البشر؟مشروعبالضبنايقومتمعلى2-

هذه؟البشرقدرةاللةيرفضلماذا؟عليهماللةمأخذهوما3-

ةءللقلاتلىامسا

اسرائيللبئكانتفلقد،الآلهةشرفعلىبنيتوإن،الياوابدبذاتارياكل-ا

صنعفيالبشرأدعاءعلىدتتكبرنهاالحدود،تجاوزتالئالكبرياءعلىعلامة

،السمواتالىالصعودالمرءيريدفأن2(.:ا2تكمنالعك!)علىلهمأسم

:ا4اش!وفي283:حزفيذأتهالمأخذانظراللة؟منافسةفيركبةتلكأليست

.r1-f1
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هى6(القرنفيالقدمالشرقعلىسيطرت)وقدالامبرياليةبابلسياسة

.11الغة1بفرضالشعربكلعلىالسيطرهألىسعتفقد:استبداديةشاسة

يذكر،3-4الآياتاليهئنؤهالذيالعملوأن.واحدةوحضارةوأحدة

14-6و\ا-34:ا)خرمصرلبالعبرأنيينبعبودية :.)oمضروعوأزأء

وكان3(.ا31-:01)راجعالمختلفةاللغاتالفةأطلقهذأ،الانتحاريالبشر

.البشريالكائنميزة.ممثابةمسبقاعرض!قد2تكفيالجنسينأختلاف

لموالذي،واللغاتالشعوبإختلافكرسصث2،رسلفيالعنصرة،روايه

اجأ.صالتلاميذيشثتاللةروحلانذلكألانجيل.فهمدونحائلايعد

يعدفلم(.\.تكرأجع؟أ\6-)آعشرألاربعةالشعوبلدىالرسالة

ا!حىالاخيرااعلانينبغىوأنما1(،1ا:)رسلالسماء"الىاللنظر1مجالهناك

فرأدته.فيشخصوكلفئةبكلوألالتقاء8(:1)ااالارضاقاصى

ي!التهراللثدرقا

ايطووتافي:

والطوفافيالإنيعافيكلقة

لمالعامعئتفسرإنها.الكبرىالانسانتساؤلاتعلىالاسطورةتجيب

تمكنحكمةتلفنانها.البدايةفيوالبشرالآلهةفعلهماتحكىاذ،والدينوألمجتمع

.والطقوسبالمؤسساتوالاعترافالبشريوضعهفبولمنالمرء
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لنلقةا-ا

عامحواليفيدونتبابليةاسطورةبطلحهـوالاكبر()الحكيمأتراحسيس

يخلقألىقررالكيألاكبرفالاله.الثانيألالفبدأيةالىترقىولكنها.،.ماق065

بممجبولونفالبشر(.السخرةسفة)حم!أيلآلهةعنعوينابالعملتقومكائنات

ا:وىا11اعهساقيأالهودملحممنإييناونكن،الياين

درليطقرمعين/له!!فيأبخ/لكإز./لآلهةدرض!اطبفمه/نكىفتح

قيوليختلط،فيوومهلمحمهمعنينتوهةلملالآوتتمزجبىلفطس.لهة/لآ

./لاله"لحممقروحوليكن...صعاو/لانطن/لالهمقشئ/لطين

عقل،له/لذممب!نلالهIهذ/،وفي"لمجتماعهمفي/لآلهةوزبح

"لقكز./لكبك!/لآلهةمقونارت.ودمهلحمهمعفينيتوومزجت

علىؤفرضشة/لثقيلة،صهميهمعبهمزفدثلقك،عقلهمع!/ؤبحتم

/لنييرحللتفيو/./لصرخماتللبشريئ/هكيتم/نكمستيمكم.ننط/لا

2الاسطر،كالاو)الرقيم/لحرببةووطدرط 2-43 0.)A

ينطهمنا،الاسطوريةالصوربعضتهأسنعاشمنبالرغم،المقدسواليهأب

تاط2بح!سبطفالانسانأ،سطوري.الطابععنهايترعأنهغير:لاصوربازاءاننا

ولي!بالجنةمرتبطةعطيةح!ووالعمل:أدتةلحاجاتتلبيةوليسمجانا،خلق

محو،اللهنفخةومنالارضترأبمنالمصنوع،والانسان.اللةخدمةفياسخرة"1

ئختهووليسرحرا،خلقلقد.ساقياالهمنانبثقمزمخاكائناولي!،مختلفةخليقة

الآلهة.هوىاوالقدرنير

م-ا!فانا

بطلاما..مقالثانيالالفاوائلمنبابليةاسطورة:كلكامشملحمة

كلكامشطالبطاطعلىيقصانه"(؟الحياةاسيد)1أوتا-نابضتمفمدعىالبابليفانالصو!

اخكمة:الهاا"إيامنبأمربناهاالتيالسفمينةبفضل،البشريةدمارمننجاكيف
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ياتالبا10

/لاصرلبوقال!...طوفانالملكإرئيحلإثو/لهةاللآالهومم!ورفع

/لىؤقسفته.ةء.صنافلملامقكلءاحيالملسفينةلبصعلىلم":+/يا*

مايمةأعحعكتو/قربائى،/هلىكل/لسفينةالهو/صعدت..طو/بق.

يخفوصن/لمجو/لىؤلطلدت./لحرفييهنىوجميع،بريةوحيو/نات/لبر،

لهيY/لملسفوضرب..بالب.و/غلقت/لسفينةورخلتللنظر.

،/لطؤصانمنلهة/لاوذعرء/خاهيرمم!خ/لايعلىولم.لمفىسكالزوبعة

وبقو/ككلابلهة/لآوربض.آنؤ2!مماو/ت/لىوصعكو/و/نسحبو

?.لهةلملاشفاهلمكتتءوبالبمرج.فىلمفينائمين

نيسعز.ا!جبلعور/لسفية/ستقرت/لس!بع،لمليوكمولب

!كسنونو./رسكثمومن.مك!ظ!تجلىلم/زفعاوت..حمامةواخرجث

لملى/لكلط!قتولم.يعلىولمفاكل/لإه،رنحسالمورلمىغرلمبزهب

ؤبحمعو//لزكية،/لرلمئحة/لالهةو/شتغ.قرلاناوقربتربع،/لا/لرياح

/لسفينة/نيل/لالهوز/مم!.ق/لقربفقزبحولىزدإبكافم

/حكينجو/لاينفىوصنوعا!ث!نجاقدمالمحكهناكا!.ء.وغضب

حينتفكرل!/نكحلىث!2كيف/لبطلةنليرلا/ل!وقالى.رثة/!/ل!مق

طبيعةز//وكا-نابشتم"كان/نليلتلإزكن!وحينذ/ك./لطوفان؟+/جريف

/لالهةلمانحقمثافىعرؤروجتههوفلعمحبحنجضريئ،

.(41000641ألاسطر،عشرالحادي)الرقبم

فبهاالاختلافاتانألا.البببلىالنصمعمشتركةكثيرةنقاطالروايةلهذه

يقؤلموالطوفأنستتالبشر(خطايا)وليسالالهةهوىأنذلكمعئ.ذاتهى

هناكأنيرىحيناخرالهيغضبببنماالبشر،يساعدالهوهناك.ضبطهعلىالالهة

دونمنالواحد،اللةعنايةعلىبالعكر،فيشذد،،المقدسالكتابأما؟ناجين

الامر.آخرفيالةالذيالبطلمعهناالحالىهيكما،والبشريالالهىبينخلط
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ياتلب!اا10

ازتمط

النا!باللهااإيمان

إكصيأ:ليسلمفالعا.شخصىالهازاءذوجهوجهالمالعاتضع،بكلمةالخلقة

فلقد.اسرائيلمخلصاللةعملهووأنما"،المشخصغيرالكبيرالكل11هذاهوليس

علىيسيطرانه:يديهبينشىءكلاناذ،الخالقبالئةبالايمانالقدريةمننجونا

والبحروالظلماتبالهاويةتتمثلوالتئالمظلمةالقوىعلىيسيطركماالنجوم

21(.:ا)تكيةالبصىوالمسوخ

يحدثانهفقطنعلمبكالشر:اصلقضيةيعابمتفسيرأينجدلاانناألا

مواجهتهافيالبشريةوضر!عنيعبركئ،واسرائيل.الانسانبحريةالتاريخفي

الههمعالعهدعلاقةتجاهخيانته:خبرتهمنينطلقأنمافهوا،ا-اتكفيللشر،

ويخلصه.يحييهبجودتهالذي

النااماتادينع4النلقة

يواصلهالذيالعملكلايضاهىوانما،حسبالبدأيةهىالخلقةليست

الخلاقةوهذهويحفظها.الحياةفيهيحركبل،لمصيرهلمالعايتركلاانه.التاريخفيادئة

(.ادناهالثانيالملففيالبركة"11موضوع)انظرابركة"1تدعىماغالباالستمرة،

11جداحسضهواواذااجوحوها:فيصالحةالخلياتةتبدو،والموتالشرمنوبالرغم

2(.7:30؟:)2والحيافى(922:16؟:1)العطيةعلامةعبرتتجلىانها31(؟:1)

الخاصة.الالهيةحياتهفييشركهكىبه،الانسالىثقةعنلمحثيضل،اندونمن،والله
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م(7)1:اللهه!مه!امنلهقاا!ان!ممالا

إاهاواخضعرالارضاملأوا11عنها:مسؤوكوهر،للانسانالارضعهذت

الدائصةتالخلقةهذهفييضترلن،اللةصررةعلىخلقوقدوألانسان،28(.:)1

المسيحييز،الىبالنسبةأماأ-7(0)9:الحياةوهذهالعطيةهذهيحترمانملتزمانه

11ألامواتبينمنمامصتو"بكر"خليقةكلابكر1ألابنهىالكاملةاللةصورةفان

والارض!الجديدهوالسموأتالجديدلمالعايبدأبقيامته2(:.-ا5:اJ)قو

5(.-ا:2إرؤالجديدة

لى!للمناقلثدةا

والعلمالأيمافي

سوىيسعناولا؟المطلقةلهاصرفيالك!ن،بدأيةيصفانيستطيعأحدلا

كاسعيهمففى،الاقدمونأما.الحاليةمعلوماتناومنخبرتنامنأنطلاقانتخيلهإن

الوحيدةالطريقةوهى،مزيةالراللغةاستخدمو!ا،البدأيةعنرواياتهم11كتابة

لغةبيزتضاد،دونومننميز،أنالمسمحسنمنكانلذايفومهم.عماللتحدث

باالعلملغةوبينمعئ(عن)ألبحثالماذا"1عنالجوابالىتهدفالتيالايمان

بالاحترامميدانكليحظىانويجب(.الاسباب)تداخلالكيفيةتفسيرألىتسعى

عنالعلميبحثلاكمااكيف"،1صتيبحثلافالايمان:الخاصةديناميئهضمن

نآايضايمكنهكماوعلميا،مؤمناوأحد،آنفي،يكونانالمرءوبوسعا:االمتاذا1

يبعدنالاالخاصةيلروحاتهووفقذأته،حدفيالعلم11.مؤمنوغيرعلميايكون

رانكى(.لبرانسإلويساخر"مستوىمنانه.اليهيقودناولاأدئهعن

)اصولية(،حرفيةقراءةالبيبليةالنصوصبعضقرأءهالىالتجربةتقودناقدا(

فياءفةالمأالكتابةطريقةإعى"الادبياسلولمجا11ألاعتباربعينالاخذدونونفسرها
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ياتلبداا10

بعيز(الكون)علمالكوحمولوجيا"11اخذايضايجب،اخرىجهةمن.معينزمن

الكتابلبفالارض،.الزمنذلكفيالكونمعرفةعليهكانتوماألاعتبار

اماهـيةفوقمسطحةاسطوانةوكانهاتمث!!كانتالقدىم،الشردتىفيكما،المقدس

صدبة،قثة.ممثابةالسماءوكانتيضضها.الجبالوتشكل،اعمدةالىومستندة

المطر.أي"العلويةالمياه11ويضبيلالنجوميسندواتجقد

.الحقباتبح!سبتغيرتوقد،للعالمعدةتصورأتالمقدسالكتابأستخدم2(

صحراويمحيطمنانطلاقاضتطمالمالعاترىالخلقةعنروأيةأقدموكانت

انهترى(الثانيالجزء/9الملف)انظرحدأثةألاكثرالروأيةبينما(،ه:2)تك

الأختلافات،وهذها(..6-:ا)تكمتائيمحجيامنانطلاقافصل،عمليةلتيجة

النموذكاناياإلمهم،لانذلكأ-3.التكوينلقصولالأخيرألمحرريمحؤهالن

عنتجيبفالروأياتينقلها.إلىالا!دانرسالةفييكمنالمستخذم،الكوحمولوحى

مختلفتين.حقبتينالىيرقياناكيف"1منمختلفيننوعينعنتجيبكماالماذا؟+،1

النصوصهذهقرأءةتجنبالىدعاقداوريجانسكان،الثالثالقرنمنذ3(

حرفي:بشكل

،ثقويرمولىلميومنص/نهيححمب/نيمبههفكرك/نسانأي!2

فيم؟ولاقمرولاثهسلابعلىيكقلمحينفيحع،وص!!ءمسهكاقو/نه

!يبخةغرس/لفلاح،مثالىعر،/لتهل!يمكر/نساذطيكونتر/5من

ن/بحيثؤتلمس،فرىحياةشجرةفيهاووضح،/لشزد!جقهمقعدن

وهوضور/لتهولو/ؤ//لحإة؟يئلىجسلىيةلإتنثمرقامقيذوق/للهي

لمتنفلا،/لثمجزهءورلميختمىومروضؤر/وم/لجنة،فيمساءتيتره

ولكن!،جرتكافاقصةفيعنهغبر-وقككلهزلك/ن/ظق،ولعلى

"ء.ر.سر/لابعضعلى،صوريبشكلفيللى،جسديا-ل!تجر

.(4:16،المبادئفيالمقالةأأوريجانس،

16عامغاليلوعلىالحكممنذ4( r،rكشفت،3991عاماعتبارهردانالى

وكان،أجيالعلىامتدقدوالعلمالمقا-لرالكتاببينالصرأعكونعن"قضيته"

ممتانطلاقا،لمالعامقاربةوأن"كيف".واااماذإ1بينالتمييزجداالصعبمن
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جب!ط،ل!،!كانفاذأ.ثابتلمعاصورةعقبعلىرأساقل!قدالتطور،نظربات

سبي!-على!عولء!-!أ!ألاعظم)ألانفجارالجديدةنظريته،المعرفةتقدمبفضك

أما.المطلاقةالبدايةمعبثابقاندبىأوعلمىنموذجاثبوسعفلببر(،المثال

:الانساناصا!بشان

كونلب/لشكيمكتلا،تمت/لتىفات/لاكتثطكلبعك*

طويل،تطورمقو!ت!/لحي،ر/بكييات،عالميمتجذرلمنسان/لا

وهذ/.نقملىه/لذيبللىلليتعلقزلك/لبلى/ية؟توضع/يقولكن

في/مصمنر/ش!لى/لإليؤلتولوجيةفي/رم/لىلاب!سبةيختلف/للىلل

/للاهوقي.ولملمنميلسوفولم/لننطعالم/ولتحجر/ت،لمعصور

91/البثرالبيولوجىالتطور:شالين)ج. A 2 / PUF, Paris،111صر)

با

الخالقتيبحة

(8مورلمزا)

سيدظلرب1إلها1

ت1لسمو1ثؤقجالالكلاغطفق

حصنالكعددت1

1لمنيقم.ولعدو1علىلتقفمي

عئنح!1عبمالعك1تك!و1!ى؟عندها

تذكرةحىلاففى\ها

قليلاحططتهلافى1دود6

وليتهيديثعغ!على

43

كللا!لا!كل1فيممك1عظم1ها

ثرفثح1ولاطفال1ولفؤ\ه2

خصوملث1هام

ئبثلالق1كب1لكو11ثقمروو

؟تفتقدهحتى1دموإلط

كلثته1مةر3Nلكباجمد

حفهقنفهمختشيءمنر
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كللالبقر1ولغنم1

1لبحر"وط!1لسماءو!ك

سيلاناثرب1!لها

برية1بلانمحى

دب،1سب!بها!بم

كللا!لار!ق1قيممك1عظم1ها

بذ!-!أنهوطالما.بالفرحالمليءالسجودابأالشعريةالنشيدهذاصيغةتدعوناأ(

بالربا!وللاحتفا.أجلىاحتفالأبانتلرانهالمحتملفمن،والنجومالقمربرؤية

اسطورذالىتلمح3والابةابمه.مدحالىمدعووننحن،الخليقةعلىيملرنالذي

الخواء.قوىأي"عدؤه"،غلبقد.مموجبهاالخالقأدئةكانشرقية

التيالموسيقيةوالالةبالنشيدتتعلقتقنيةملجوظةمزموركلتتصذر:اآ2(

المزمور.هذاينتمىمجموعةأيةالىتشيرلداود"امزمور1فعبارة.ذ!أفقه

التمجيد()كلماتالحمدل!االردةأ:2

الخوإءعلىالمنتصر،الخالقجلالب-2:3

النجومخالقألىبالنسبةألانساناهمية4-5:

ادلةمنعطيةهيالانسانعظمة6-7:

الحيواناتكلعلىالانسانتفوف8-9:

الحمدلةاالردة:01

ألاسرأئيلىانالا،النجومتؤئهإناستطاعتقدأخرىشعوبكاشاأذا3(

خلقفالذي\(.:13)جلسااأعمالهاعتبارمنالصانعئعربساكيفابدرك

انهألا.كالانسان،وضعيفةصغيرةكانتمهفابخليقته،يهتمباتساعهاالسماء

يبدوالذيالانسانسرأنهإلاحياء.وعنالارضعنمسؤولاليكونخلقه

القة.صورةعلىمخلوقأكونهاله"كأنه11

خطالذيذاك11:وقامماتالذيالمسيحعلىالمزمورهذاالجدبدالعهدبطبق4(

6-9(.2:)عبر"والكرامةبا.لمجدضكفلأنشاهده،يسوعاىكأ،الملائكةدونقليلا

بصيرانالى11المدعوالانسانعظمةالوحيد،الئهابنتجسدفيلنا،كسفتلقد

.بالتمامذاتهألانسانيحققالمسيحففي12(.:ا)بولئة"ابنا

...
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اإلىظا!

-لحئوىا-
ه"-21ينئكو:متدمة.

نصكل:.

ثا،2،ئك1هيمإلرفيليحة.أ

،51)تك1هيمإلرهحلعه!201

2،"!تكيعفوبحلم3.

فقطعيةهعاهدةيهـ:الصالضق.

كةبر1:ال!ضومم.

يخلتاد1ولإولء1:للمناقدثةسؤاد.

،هه2-لا)تكيوسففصة:إلغاءة!اطة.

،\"5)هزلإلاء1لافىتسبحة!لاة:.

لأ،

،9

53

56

95

65

61

65

66
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المته!!

الإبايثلقة

جاربعةاسرهقيصة.ممثابة5(.أ-)2التكوينسقرفصولمجمليبدو

أشدهاشساءاتلعب،الاسرةهذهوفي.يوسف،يعقوب،اسحقإهيم،أبر:أجيال

-:مبعف!تبد:النصوصتمنالمجموعةهذهانألا.راجيل،ليئة،رفقة،سارةكبيرا:

لحلاتتينتبطلينيبدوأدن27-36()تكويعقوب-25(ا2)تكفابراهيم

)تكيوسفقصةأما260تكفيألابطلاأسحقيبدولابينما،الروأيات

رواية.وكأنهامتواصلةكبيرةقصةتشكلفهى5(،.37-

العشائراسلافحولمحليةتقاليدوانما،تاريخيةوثاثهتالروأياتهذهليمست

:الرواياتهذهبينيوخدانخطانفهناك.أسرائيلشعببعدفيماكؤنساالئ

تطلعاتهمفيالبشمريلتقىألاباءالهانذلك.كنعانارضأي،والارضالنسل

أرضوبامتلاك)نسل(،.ممستقبلبدويةحياةيعيشونالذينتعصذأنه:العميقة

سبيل.)علىمتعددةمعابدقيمكرئمالعشيرةيرافقالذيالالهوهذأ)الاشيطان(.

ا-22(..28:تكفيايكبيت18،تكفيممرا:المثال

اهيمابلثلقة

(بنسالاا:11:72-23)

ولوطأبراهيم.فرعولىلدى.ابراهيمدعوة:-13أ2

ملكيصادق؟والملركابراهيم:41

واحماعيارهاجروالعهد.الوعد:ء517-1
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لوط؟لسدومالشفاعةممرأ.فيالبشرى:ا-891

خطرفياحماعيلابيمالك.لدىابراهيم2:-)02

خطرفياسحق:الذبيحة22:

232-:oابراهيم.وفاة،أسحقزواج؟سارةقبر

ابراهيهـ،سلفهمعمطابقةيقيمانه؟بداياتهيتخيلكيفأسرائيليحكى

الأس!إئينح-بصفتهيقذمهوهو.الشعوبسائرومعاللةمععلاقاتهفيروي

:اسشولأولدلاله،يكنلمالذيلذأكمستقبلايفتحاللةأنذلك.النموذجئ

في،وأسماعيلاسحق،ابناهوهوذأ.كثيرةلأممأبأيصبحبانويعدهعهدأ،معهيبرم

بينهما.تفصلالبنالصراعاتمنبالرغمأخوينيبقيانأنهماتواز:

يكقهبثلقة

9 ': aوطفولتهماوعيسويعقوبولادة-34:ا

يعقو!اعيسو:الاهللدى9::27-28

ايلبيتفييعقوبحلما-22:.28:

يعقوبأولادورأحيل؟ليئةمعالزواج:لابانلدى92:03-

بعيسويعقوبلقاء؟يتوقمخاضةعبريعقوبهرب31-33:

ايلوبيتشكيمفي34-35:

(6Y:عيسو:نسل)ادوم

يعقوبينتصرماوغألبا.الحلقةهذهفيكبيرأمكاناالعداوةموضوعيحتل

مخاصةعبورهولدى.لابانوخالهاسحقواباهعيسواخاهيغنزأنه:الحيلةبفضل

هذامخمكالذيالشعبويعرف.اسرائيلجديد:أسمعلىيعقوبحصل،يتوق

الهبركةعلىحصلالذيذاكعشرذ:الاتنئالقبائلابوجده،أنهالاسم

3(.32:0)يكءالآب
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الأبا،20

ابراهيمذبيحةع

أ-91(22:التكوين

:.الثتيالفأشأةيتخقذألفخئصا.ألئ!ئوأذفائشريةأدببخةيريدنمان.ألتةفذ.......

:،اسحفبشاتالمحنةهذه،اذت،هيما.بالمفاجناتالملينةالروايةهذهتكلكسهـا

إلملإصحب؟إيبق

قافى؟1هيم*؟إلاله:كقافى1هيمإلر1هتحن1!ةأفىث1لاحد1هذهبعدكادو1

1لمورياكأ1ر1فى1ممننو\سحق،تجصه،لذي1حي!كرإدنك*خذ:فىل11".ظءنذ:

*.1!بلثلذي1لجبال1حد1علىمحرقآهناكوأصعلاة

خدمههنثن!1معهخذ،1حما!هعلىونشذلعمباح1في1هيمإيرنجكر3

"وفيإبه.\ثلة1ر\هلذي11لمكاد1فىرمفىقا!رللمحرقآ،ح!رهـثققإلنه1سحقو

لحادميه:1هيمإلرفقافى5بعيد.من1لمكظد\&فرجمصنيه1هيمإلروفحكالث،9ليوم1

ليكما*.1ونردفنسجدهناك1فىنحفيلعبي1وظ1ولحط!،1محهظتط1أهكعا

لنار1بيدهخذ1وإلنه،لمحق1علىوجعلهعرقة1حطب1هيمإلرخذ1و6

ففى:؟؟.إدتفي:ففىإداه1هيمإيردعحق1!فكلممعا.كلاهماذهبارلسيهر1و

1هيم."إلرفقطفى8*؟للمحرقةلحنمل1فيمائنلحطب،1ولنا،1هذه!فى:*.بيياظءنذ\،

كلاهماهعا.*ومصبيئياللمحرقة،لحمل1لنفسهيرىأدلة

ورتب1لمذبحهاك1هيمإلربنىإوله،\لمأه\1رلذي11لمكاد\لىعالاوفلط9

فأخذيده1هيمإلارمذ!1لحطب.1ثؤن1لمذبحعلىوجعلهإلنههـحق1ووبطلحطب1

إلنه.ليذبحلسيه!1
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الأبا،20

1".نذ*هاففى:1".1هيمإلر1هيمأبرقائلالسطء1منلرب1ملاكتد\ه21

فلم!ة،ئئبئ1نكعرفتلافى1قنيسظ،بهنفع!ولالمبي91فىيدكعذلاقافى:11

ىلقحد1وبكبش1فذ،نظروجمنيه1هيمإلرلزثح13؟كوحيهإلنثفيلم!يكه

وممى"9إشه.بدفىمحرقآعمعده1وخذه1ولبهش11فى1هيمإلرثعمددكل،لينجقرنيه

.*ىيرب\لمرلج!ل،1فيليو؟:1يظفىلذللثو،ىيربألر1لم!فى:ذلك1هيم!لر

حلفت،ئنفسيوففى:116بسطهنثانية1هيم1برلرب1هلاك15!ظدى

كنتثلإلار!1رحيدك،إشكعقثمسكوا\لاهر1هذثغلت1نك.ىلرب،1يقول

مددنسلكويرثلبحر،1!ظطئعلىللي9كالرملولسطء1كنجو!نسلككئرق1و

ثؤلى؟ممعتلانكلارص،11همجميحبنسلكيتباركو"1ئه،1عد1

فم1وسبح،بئر1فىهعا1ومفعو1فقطموخادهيه،1فى1همإلر،جعثم91

سبح.بئرفي9هيم!لا

ا!هالب!نظلة

ألثة-امرمقدمة2:-ا

r-.الذبيحةنحو،الايمانفي،المسيرة:ا

الاحباءالهكونهعنبكضفالمنالالبعيداللة:9-41

الابنعنعرضاالذبيحالكبثى:1ا-4ا

قستمهيجدداللة:أا-58

11(الق!صتمابئر)1سبعبئرالىالعودة:91

مكلومات

معالحالهىتلك.ئحروالضحيةفكل:كاملةذبيحةهىالمطلوبةالمحوقة

13:خر)راجععوضهحبوانبذبحبكرطفل"ئفتذى"انينبغىببنمابكر،حبوأن

كانالئالبضربةالذبائحورالثربعةهذهتجصئدالروابةهذها(.YY-2،ا

31(.02:حزا:34؟6ملاالمثالسبيل)علىالكنعانيون!دارسها
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الأبا،20

سفلها

لملصمفا!اابراانالا:امتحانبازأءأنناالبدايةمنذنعلمنحن1-

ذلك؟علىالمؤلف

هوصتا؟اابراهيمذبيحة11اا"اسحقذبيحة11الروايةهذهنسمىانينبغىمل2-

؟(إ3)1الكبشالى7()آالحملمنألانتقالألىانتبهواألاساس؟الشخص

لماذأ؟

نايريدلأنههل8(؟)آيرى""الربو(ه)آانعود"1ابراهيميقوللماذأ3-

اسحق؟سينخىاللةبانيؤمنلأنهاو،القاسيةالحقيقةيخفى

نهدفالا.الحياةيخلصوالنههايةقيولكنه،الموتيريدانهالبدأيةفيأدلةيبدو4-

؟الظرفهذامثلفينكونحينرأيناما؟اللهعنمفهومناتغييرألىالروأية

ةءللقلاتلىامسا

المستهقبلاشيرى"1الذيبالئةثقتهيضعانه:الايمانطريقهو.أبراهيمطريق

بدونتبدوالئوفال!إقيحئمستقنلا،يفتحاندوماالئهفبوسع(.A)آ

يفىاللهانابرأهيموتيقن"،اخافه1أبرأهيمان"ألانايعرف1واللة.ت.ج

.بوعوده

كايقودهأنأدتةبوسعهلابرأهيم،غرارعلىاحيانا،أسرإئيلتساءللقد

مأكلااكالغنما:السادسالقرنفي،بابلألىالمجلوونقالهكذا؟الموت

فهههـالاحياء؟الههواذ!بانألا12(.44:)مزشتتنا"الامموبينتسلمنا،

ثقته.فيهيضعادذيالأنسانيحىبانويلتزميشاء:الموت،لا

نلذيحةيعطىالذيهوالذبيحةمقرببهيتصفالذيالروحيالموقف

بايمانيرتضىهنافالئة6(.6:هو)رأجع!الصنحيةمتلمجردوليسقيمتها،

هيكلىفيذبائحاتره،في،سيقدمونالذينالاسرأئيلييزبايمانكماأبرأهيما،

هضبة،صهيونوجبلمورياجبلب!!اليهوديإنتقليذوسيوخد.أورشليم

الهيكل.فيالمقربةللذبائحالحقيقىانمعنئيعطىوهكذاأ(،3:اخ2إالهيكل
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)حيوانخضلأوليسذبحقدوالد()حيوأنكبثىهوذا،الروايةخاتمةفي4-

اهـتحنحىاشه؟ايامثلاثةطيلةالذبيحةدهذاختبرقدنفسهابراهيمأفليسإبن(.

س!تح!تاقيالرهمسهماوهذالته.مفكاالموعد،ابن،اسحقابنهيكونان

1(.!)آاسحق.ممعيةابرأهيمعودةعن

الفصادامفد

اسحق،عقيدأ(:)بالعبريةربط"11قصةالروايةهذهاليهوديةنةالديئتسمى.

الارايةإلىالحرةالترجمةوهى-الترجوم)فيالمقليدويشير.ئذبحلمأنهطالما

وقد،بالذبيحةعلمعلىكاناسحقانالى.(.مق3القرنمن،العبريللنص

انهاعلىو"سنعود""الثالثماليو11عباراتوتفقمالشهيد.مثالفهوجما؟أرتضى

11.الموتئيقيمالذيابالتة1ايمانعلاهمات

يكونبانيرتضىأنهجديدا:اسحقبصفتهيسوعفئقذم،المسيحيةأما.

امربوط"1فيسوع:المقارنةهذهعلىخفى،بشكليوحنا،انجيلويؤكد.ذبيحة

91:1؟81:21،42)يوااالصليبذاتههوايحملاو V.)هوااالثالثاليوماوا

وهذا-2(.61:هو)رأجعالمحنةابانالانسانلينحىأدثةيتدخلفيهالذياجوما

قوراراجع؟91-اV:11)عبرااالثالثاليومافي1،للقيامةمرإدفهوالخلاص

(.f:اد

ابرأهيمكانالئبالذبيحةالكبير،العيدفيعام،كلالاسبالدينويحتفل.

فيهى(آنالقرفي93لما)سورةالروأيةهذهبانيتضحوهكذأ.مكةفيقرئهاقذ

الذقيالطفلانأ!لأسلاميالتقفيدويشر!.مكةالىالحجاصلوفيالكعبةاساس

تك)راجعالعربجذاحماعيل،بل،اسحقيكنلمبهئضخىانمزمعاكان

17:0)r.

http://kotob.has.it



الأبا،20

ابراهيممعالع!د

.(501أ-لكوين

:..تمألأت!أفغانفةواثرأفيغنجيئقأنكفدتشأقالآ!ايتيقا!لئئنأزاءثخنط.......

!لقسط:عبرمبر!عهـدانهالاباء؟ابياحفادمستقب!عتالكلهـديكلتوهنا

بإلجبابقمرتبصإلإ!نجكمىييبمإهو،ببهريبذبانججى

يامخف*لالرؤ؟ظئلا1لي1مإلا1فىلرب1كلمآكانتث1لاحد1هذهبعد1

1*.جدعظيمجرك1ولمك،1ناترث!1!.؟لا

،يئمعقيسا،منعرف؟1نيتعظيئ1ماذلرب،11لسيدأيلا1؟:إدرفقافى2

بي!!بيبفهوذ\.نسلا،تررقئأأنك1م:إلا3وظفى؟لدهشقي1يطر!1هويئ

هوحثيك1منيحزجهنبلهد\،يرثكفنقئلايط1لرب1بكلمة1"فاذ؟يرثبئ

د1كب1لكو11حميىولسطء11فىنظر؟؟1:رففىخارج1لىجهخر1ثم35.يرثك

ثذمب!تدبطلرب،فآمن*.نسلكيكوفى1هكذله:وقل6مخصي!*،فى1ستطعت1

أ.برذلك

هذهلاعطيثنيير1لكلد11و!هنخرجثث1لمذي1لرب1أظله:!وقفى

له:فقافى19رثها؟؟ني1أعتغ1ووذلرب،1لسيد1أيها"فظل..8.لكظه!1لارص1

يدامةولثالثة1شتهفيجمشاولثالتة1سنتلافيوعنزةلثالتة1سنتهافيجمخلةلي1؟خذ

لاخر،1قبالةشطركلجعلثمنصافا،1شطرهارهذهجمحفىثأخذ"1وجو!لا".

1؟.إلادهافطر،لجئث1على1!حلجو1فىنقغتت19يشطرهط.1د1لطنر1و

برعب1فىذ1؟،إدرعلىعظيمسظتوقع1لمغيب،1فىلشمس1سارتوول11

سي!دؤدنسلكفى1"يسناأعلم9م:لإدرلرب1فقا134عيط.وقعقدشديدةظلمة

لئ1لامة1ر"1سنة.مئآ1ربعريذلونهمويستعبدويفمطم،ليست1رصفيلاءدز
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إلائث1فىننيضمنت1و59.فينبافىمجزجودذثثوبعد1نا،سأدينفاطائسنعضود

لامو!يير11ثملادهظ،1فىفىجعويرإحلر1لجو1رلي16طة.بشيبةوتدثنبسلام

عنديذ*.كتهل9قديكوفىلن

د1يسيمناررهث!علدخافىبتنؤ!1\ذلظلا؟،1وخيملشمس1فلماغبمالت!9

هذهعطي1لنسلكقائلا1عهد1مإلاهحلمرب1قطحيو؟1ذلكفي"1لقطح.1تلكير

لقدهوني!1ولقنزل!1و19\لقينينت1لفر1لفرلمبهير،1لنهر11فىهصرلفرمنلارفى،1

1لببوسي!.ولجرجالثيبن1وثكنعايير1ولامو!ين11\و1لرفىئيتنولفر!ين1ولحئي!01\و

اص!مالب!نظلة

الراهيمايمان:بنضزالوعد-6:ا

العهد؟باربرالوعد:792-

-A V:بألارضالوعد

اليسزاعداد:9-11

الخر.وجاعلان:-16أ2

العهدإبرام2:أ-ا7

مكلومات

أبراماسمأدثةيبذلحين،ه:17ترضزحئأبرام،عنالبيلىالضيريتحدث-ا

11،)11ء!مون"الامممنكب!رعددابا11بكونهبضوالذي،ابراهيماسمالى

الكتابحاشية)راجعذاتهللاسمصيغتينبازاءافوأقعقينحن(.الكضب.ممعئ

ابراهيم.عننتكلمانيمكننا،17ترتوقبلوهكذا،(.ه:17ترضحولالمقدس

ابراهيم.بشان،عديدهعصورمن،مختلفةلمقاليدخلاصةالنصهذايشكل2-

فيالجلاء،منذبدأقدابراهيممعادلةعهدعنالحديثيكونإنالمحتضروس

)راجعالجلاءزمنإلىترقىمفارمةالكلدأنيينا!اور11عبارةوتبدو.6اذترن

28(.:ااتزتحولالمقدسالكتابحأشية
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الحيواناتطضبسببوذلكعهد"،قطعابالعبريةهىعهد""إبرامعبارة3-

ادنافى(.،المقصعيةاالمعاهدةنصوأيضا،اA"4:1إر)انظرشطرينألىالمقسومة

لحوإتالمصير،بعينيرتضئفكأنه،الحيواناتشطريبينيمرفالذي

بالتزامه.أخل

اسفل!

فيالمقصودةالبلدانهىما(.مستقبل،مضارع)ماضى،الافعالزمنلأحطوا-ا

المعلنة؟الاحداثهىما-16؟13الآيات

حينيتعهدالذيمر.ثمستوابرامهالعهدإعدادالطقس:مرحلىاكتشفوا2-

وابراهيم؟اللهبينتبادلعلامةهناكهل؟الحيواناتشطريبينيمر

الرواية؟هذهلناتكشفدثةوجهأي3-

ةءللقلاتلىامسا

ألايثكللاوابراهيميتجدد؟2-3،:12فيجاءكماألاول،الوعدهوذاا-

يجعلالذيهوالثقة/الايماناننرى6ألايةففىييد.الذكطادلةامانةعلى

)راجعالمقدسالكتاببالهالعلاقةجوهريكمن،الايمانهذاوفيبارا؟أبراهيم

17:.11

وحتئV()آابراهيمدعوةمنذ،اسرائيلتاريخعنيكضفاللةكلامهوذا2-

اورشليماحتلواالذينالبابليونهموالكلدأنيون16(.)آمصرمنالخروج

:11)تكألاصلىأبراهيموطنباتجاه..سكانا.منهاوتجقرا1ه87عام

.)27-32

ذلكفليسابارا"،1ابراهيمكانفاذانموذجا؟أبراهيمايمانيقذمبولسهوذا3-

بفضلوانما(،بأجيالبعدهمنأعطيت)وقدموسىشريعةحفنلهبفضل

نسلنحنالينابالنسبةالحالهىوهكذا6(.)آغيرلابالثةوثقتهايمانه

3(.)غلاالمخلصبيسوعبايماننابلباستحقاقاتنا،لا،مبررونفنحن:ابراهيم
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يعقوبثنى

Y(2-,285:)تكوين

؟.ولتثيأئبكرأخبةثكين!ث!ثمانل!ألتثيألبرنمةئالخيفة4أنترقدينهق!لثنماق.......:

(.الفرات)شمالحرانفيامهاسرةلدىملجأليجدذهب،غضبهمتي!لب

ابجلكلميابت!ميمعريبةحمرةيبهيلثباالمبمى؟الىأيإابصلإيقإيإ؟مى؟

هكاناوجد1نه1تفقو11د.1حاو1لىوهفعىشعحبئرمنيعقوبخرجو01

ونامسه9رمختثرعهعه1لمكادححارةبععقفاخذنيلت.قدلشمس1لافىفيه،لات

يلام!1سهوركألار1علىهنتصبسئلغ1فذحلما،وحلم112لمكاد.ذلثفي

منبلقرب1قف\ثربو1ذ1و12عي!ه،ظ!لودماعدوفى1ثةهالاثكة1ذ1ولسطء،1

نائمنت1ثي1لا!كأ1فى1سحق.1له9وإليك1هيمإلرله1لرب1أظ:فقال،يعقوب

غرباوشرقافتنتشرلا!ص،1ب1كترنسلكويكوفى"1،1عطيهاوبسلكلثعيعلا،

حفظك1معك،نا1وها15.عقلار1ثلزجميحوبنسللثبلثكيتباروجنوبا،ولوللاو

*.بهكلمتلث.!عمل1حتىكث1ترلافاينيلارص،1هذه1فىوسردفث1!ت،حيثط

\!ةأهامأ1ظو\لمكاد،1هذفيلرب1فى1*حقا،:قالولؤهههنيعقوبفاستيقظ16

ثم1"*إلمسطء1بب.1هذ!ثة1بيتلا11هذها!\لمكافى1هذ1!هبظ:وقافىفخاف

علىلعاوعهب1قاههو1سهرمختوف!عهثذب1لحجر1خذ1وثعباح1فييعقوببكر

لؤ!.لا1و1لمدينة1سمكافىوإلل،ليت1لمكافىذلكوممى91ريتا.لحجر1ر1س

لذي1يقل!11هذفيوحفظيهعي1ثلةكافىأفىقائ!افينذ!1يعقوبونذر.

يكوفىإلى،بيت1لىساولورجعت11ثبسه،1ولو؟كله11خرور!قئناظلكه،1

1ياهتر!قيماكلوليتادلة،لكوفىنصباجعلتهلذي1لحجر11وهذ122طا،لمطلرب1

*.هلشزةلك1ودفيفالى
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الأبا،20

ا!هالبآنظلة

الحلمفيالرؤية:ا-12.

بالوعدالتذكير:135-1

المقدسوالمكانالرببينالمطابقة،الاستيقاظلدى:ا-617

المسحةطقسنصب؟أقانت؟اا-89

يعقوبنذر:02-22

ماتمكلو

أدثةبينأتصالوسيلة،القدمالشرقكلفيكما،الحلميكونانيمكن:الحلما-

يوسفوحلم41(4-0)تكيوسفأحلام:أبنالسبيلعلى؟والانسان

2(.2-ه0:أ)مئ

بينمابلادفي،الطوابقذاتالمعابدكدرجاتدرج،شكولاهر:السلم2-

؟بالارضالسماءلربطئستخذمأنه1(0الملف/بابلطبرج)راجعالنهرين

ادلة.عنللكشفأطاراهناويصبح

22:تكففى.اللةكلامالبشريبفغؤنالذينالمرستلونانهم:اللهملائكة3-

فيالحاشية)إنطنر.ذاتهاللةعنبديلوكأنه11الرباملاك1نرى-16ا5

7(.:ا6تكحولالمقدسالكتاب

العبادأتخصائصمنهىانصاب(و)1نصب.ممئابةالمقامةالمقدسةالاحجار4-

نأقبلكنعانياهيكلاكانوقدإيا!،بيتفيهناالحالهىكما،الكنعانية

الشمالمملكةفيالملوكيينالهيكليناحدوسيكوناسرائيليا.بعدفيمايصبج

5(.5:)هوألانبياءيشحبهانقبل7Y(-rr:ا2مل)1

ov
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الأباء20

اسفل!

،-صالسماء!/الابينوالعلاقات،والتنقلاتبالامكنةيتعلقماكلاكتشفوأا-

/الافقى.العموديوبين

بينالصلاتهىماكيف؟أسرأئيلةجذالىنسبقدالعتيدالعبادةمكان2-

؟يعقوبوقصةالخبرةهذه

؟نظرهفيألئةهومنيعقرب،نذربعد3-

هذبتبينالمشتركةالنقاطهىمأ:أ6-355:معأ-2822:تكقارنوا4-

ايل؟بيتفييعقوببث!انأتقليدين

ءةللقلاتلىامسا

العودةوفي28(،)تكالبدايةفياللةلهيتجلى.طويلستقرفييعقوبهوذاأ-

فيخبراتالمنفىألىاصريقهتخفلتوهكذا23-33(.)32:يبوقمخاضةعند

عليها.ويحصلاللةحمايةيطلبانههاكهذا،ب!قرالمحيطةالمخاطروازإء.اللة

،وحدهدئةان،على1(2:ا5تكفيابرأهيمسباتغرإر)علىالحلميدل2-

بالبركةالوعديجددلكىيتجلىأنهلابل(.برج)بخلافالاتصالمبادرة

واسحق.لابراهيم

فيهالعبادةوتحتفظايل(.بيت:)وبالعبريةأدتة"ابيت1هوالمقدسالمكانهذا3-

نااراد،مقدسةاقصوصةباستلهامهأئيل،وأسر.التاريخفيالدةتجلىبذكرى

سلفه.تاريخفيكماالخاصرتاريخهقيذاتهعنكشفالذيبالههيحتفل

اللةعاءاخذتفبيسوع،(.اه:أ)يوالرؤيةهذهذكرىيسوعويعيد4-

(.4c:)1بشر!صارالذياللةكلمةكونهالبشر،بارضنهائيبشكلتتصل

17(.4:بط)االلة"ابيت1وهىفيها،الزأويةوحجرالكنيسةبانيايضاوهو
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ا!لته!ل!أللثلوقا

فقطعمةمعاهدة

تقرمألادلىالشرقفيالدوليةالعلاقاتكانت.،.مقالثانيألالفمنذ

المضطعيزعلىيفرض!الاقطاعيوكان.الصغيرةعلىالكبيرةالممالكسيطرةعلى

تش.حماينه،بالمقابللهموتومنواجباقملهمتحددمقطنيةمعاهداتالنابعين

سبيآ)علىاسرائيلملوكزسنفيكثيرة-شهىالمعاهداتهدننقارنانالمقيد

الوقت.ذلكفيوايسعنشأوقداللة،معالعهدبلاهوت7-6(-:ا6مل2المثال

ماتي-علىاشور،ملكالخامبر،أسور-نيرارمم!فرضهامعاهدةمنمقطعاشاليكم

وقبل،النصهذا..مق075عامحوأليسوريا(،فيحلب)ثهالاربادملكايلو،

الىالحملقسمةالعهد:طق!علىينطنويالذيالمعئألىيشيرالبنود،يعلنأن

.(341A:إر؟أعلاه2رقمالنص،-91،1718-51:1تك)راجعشطرين

ولا،زبيحة/جلمقلا،/لمجزرةمقل!كليتزع/لربيعى/لحملهذ/

ولاعر/فة،،ربد/فعمريضرجللاجلولاللضر/ء،لا،ربة/جلىطمن

/ثمور،ملكرممط،أسور-ن!ربربينمعاهلىةبر/ملاعئتزلم/نهلكىكلفيبغ

تق!تم،/لمهورة/لطهدةلهذهخلافا/ليوماقي!عل/ز//ليو.وماقي

/لييعورولقحط!زنهمق/لربيعيلحمللمهذ//ئتزع،كطفحينذ/ك

بللىه،و/هلوعططئهتهوبئ/بئ!لهمع/يلو،قيطهكذ/،ير/هاولق

ليسى/لر/سمذ//قزلكء/لتةيرهولق/يهيعورولندبكهمقريطزر

و/هلوعظط!له/بنائهور/س/ليو،ماقير/سهوبرربيعىبمحملر/س

ر/سكلقطغفكط،هكة/لطهذه/ليوقيطخالف/نحلىثو/ؤلم.لبلىه

/ليوماقير/سهكذ/ريقطعر...،فمهفيعرقوبهوجعلى/لحملهذ/

ؤه.وعططبناؤهلموينذ

المقطعيةالمعاهدةويتئممل.سيطرتهتحتيممنويبقيهارضاا!طاعىسيدهلهيقتطعإلذيالشخصحالة.

9(vassalit)المعرب(.0..الملوكبحارسهاالتيالثمنةمناشكالا(
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ذ،الأبا20

با

البرثة

اللهفىتاتيالقلاالب!كة

انها.الخلقةعمليوأصلبعنايتهإلبشر:تجاهالكلىأدئةحنانتحكىانها

خصوبةوعبر،والقطعانالنساءخصوبةعبرللبشرالدةيعطيهاالىالبزكة"11

:ا)تكالبركةهذهطابعتحملالخليقةان.الاجتماعىالنجاحعبروحئ،الحقول

ادلهوعدالاباء:تاريختفتحإلىفهى2-22(.1)8:عليهوتحافظ28(22،

ولقد2-3(.:1)2"البركة11أسمومرة،ابارك"1فعلمراتاربعيتضمنلابراهيم

كاثممنوتنتقل(.3-ه)26؟واسحق2(0:)17اسماعيلالىالبركةهذهنتلت

1-5(.)93:مصرعلىيفيضهاالذيهوويوسف،(t-r:YA)يعقوب

،يديرهانالمرءعلىيتوجبحياةرصيد.ممثابةانها:سحريةقوةالبركةهذهوليضت

".الارضقبائل"كلومنفعةمنفعتهاجلمن

علىاميناانوك،صوتهالىأصغىهوإنبالسعادةأسرائيلاللةوتجذ

لهيؤديفذلكخائنا،أسرائيلكاناذا،وبالعكسالعهد.بنودهىتلك:وصاياه

عدىشعبهيحث،وسعادتهالانسانحياةاجلمنبكليتههوالذيوادلة.التعادسةالى

تجاهاللةحنانعنيكشفيسوعوهوذا2(..ا-035:)تثجيدباختيارالقيام

والمهمشين.والمرضىالصغارتجاهسيماولا،البشركل
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الأبا،20

اللهاللىبحتلالقلاكةالب!

فقد:المسيريسوخربناأبواللةاتباركا:عطايأهعلىشكرفعلانها

افااس!هـكة،أوصلاه3(.:ا)أف"المسيحفيالصموأتفيروحيةبركةكلباركنا

اجلى!توئ!ئح،مباركفالتةدوما.تسبقناألئهعنايةبانالاعترافهى

ضافيكليا،فالشعوبوهكذا،.الخلاصتتاريخفيكماخليقتهفي،اعماله

المزامير.عبرالتسبيحهذاالىمدعوة،اسرائيل

الافخارستياأوليمست.والمسيحيةاليهود.يةالديانتينقلبفيهىوالبركة

شالمعضذودت.شكصصلاةاعكلانها(؟01:61قور)1نباركها"الئالبركة"كأس

مبايىكين،المجانيةفيالعيث!والىكلها،حياتهمفياللةبركةاكتشافالىمدعوون

والاخرين.اللة

لى!للهناقلثدةا

والتاويخالإباكص

الئالقواعدعينالقدأمى،الكتابغرارعلى،البيبليونالكتابيعتمدلا

واحيانا،شعبيةتقاليديستخدمونانهم.التاريخكتابةفيالعصريونيعتمدها

-حياةألمحكيةوإلاحداث.شعبهمتاريخوعنالبداياتعنحديثهمفي،اسطورية

فياثرأتتركلاأليئالاحدأثقبيلمنهيأنما-أجيالبضعةمدىعلىبدويةقبيلة

.الملوكبلاطفيئدونالذىالكبيرالتاريخ

)راجعأ-918القرنينحدودفيالاباءنضعأناعتدنالقدالاباء:حقبةا(

المعلومتةبهذهنتقيدأنالصعبمنانهالا(؟المقدسالكمابفيالتاريخيةالجداول

ويتجق،الخروجتسبقالىالحقبةكلتاكيدةبتواريخندليان.ممقدورناوليس.اليوم

...13القرنقبلأسرأييلقبلماحقبةع!بالحديثوبفطنة،،نكتفىانعلينا
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الأباء20

شفهيا،انتشرت،ادبيةوحداتالآبائيةالتقاليدتصبحانقبل:النصوصتكوين2(

وبحسى3.متأخربتفسيراتتدريجياأغتنتوقدبعض.عنبعضهامستقلوبشكل

تدويمفان-المقدسالكتابطبهعاتحواشىفيغالبا-ونجدهاالتقليديةالنظرية

بعدماوحئاسرائيلفيالملوكيةأوائلمنذجرىمدالآباءحولالتقاليدهذه

-اإق7حرفبلئايتجهفالتفكيرأليوماما5(0القرنوحئ1.القرنمن)أيالجلاء

.8القرنقبلبدأقديكونلاالانشاءهذا

أنهءكما؟ابراهيمالجلاءقبلماالبياءيذكرلمالوأقع،في؟ابراهيمعنوماذا3(

3:بمحز)راجعللبلادمالكواولاورشليم()مملكةيهوذالشمعبتجذابصفتهئقذم

تحديدالصعبمنانهيخفىولافقيا.6القرنمنذالا-2(ا51:اش24؟

ومن.الشبيالتقليدهذامنجزءاتشكل،أهيمابرحلقةفي،كانتأدحطالعناصر

)مملكةاسرائيلجذ،يعقوبقصةبانيؤكد1(2)فهوشعنرى،أخرىجهة

معظمبانالمؤكدمناليوميبدووهكذا8.القرنمنذمعروفةكانت(،الشمال

الملكية،الحقبةألىترقىتقاليدحصيلةهوقديمااساسايتضمنالاباءبشانالروأيات

محلية.هياكلفي؟(كتابةحفظت)هلخفظتوقلى

تعيشكانتفرقمنانطلاقا،تدريجياالقبائلمجموعتكون:ال!ئلاسرائيل4(

علىسيساعدماوإن.التاريخنفسولاالبدايةنفسلهايكنلمومختلفةاما!تفي

اسمكملألمجموعاتفهذه.الخروحبالهايمانهاهوإنما،عشرةالاثنىالقبائلاتحاد

تحكبئانمافهبئجذها،تاريخمامجموعةتحكيوحين(،eponyme)المؤسسجذهأ

كاناواسرائيليعقوباتهىانيبدووهكذاوتاريخها.المجموعةتلكبداياتعن

أجدادهما.بينوقاربتاثمهـتإندمجتامختلفبت،مجموعتين،البدايةفياقفه،يعنيان

خارطة.علىالمجموعاتهذهنضعأنوبوسعنا

)حرإن(الفراتثهالبآرأمىمرتبطةولكنها،شكيمباتجاه،يعقوبمجموعة-

)الخروج،ويضوعموسىمعمصرمنجاءتافرائيم،فياسرأئيل،مجموعة-

الملف3انيار

1()ممرحبرونمنطقة:بالجنوبمرتبطةابراهيممجموعة-

سبع(بئر)إوبئر-شيفاأيضا:هىبالجنوبمرتبطةأسحقمجموعة-
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لمحران

لم-رام

ففرنهل

يوومر

عمون

بآهو

مديان

لأ

مودآ

لص.

+جمت

.3

ضيهبمهاطنض

ئيمافرا

ابلبت.

.طلم؟

حبررن.

.نرصع
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جاتزو

نىازو

!حصص

الآباكصي!علألة

نوح

!ة(لافارا)

هممصص:منهمو

كمعاخن

ةتهطورهاجر+

صام

(نميوالسا)

يا!ت

!1(Jرئون)

نا!دخصصصن(ا)!يافان:ومنهم

تارح

-

نأحررناحوةسار+هيماابر

لوطبتوئيلهثناسام!

!نمصالابانففةر+سحقا

(آلح!ا=)

ا!ع!ا!/يعقوبجمسو
آ!ال(=)

حيلأ+ر+ليئةبهلهةلفا+ز

7.جاد

اشير80

اند.ه

نفتالى.6

6،

ا.رو-بين

2.شمعون

..يلاو.3

يهوذا.4

يساكر.9

زبولون.ا.

يوسفأ.أ

افرائيم()منشى،

بنيامين12.

http://kotob.has.it



الأباء20

بينمصاكثر،ألمجموعاتبينالعلاقاتعنالاوكبالدرجةتعبر:الانستاب5(

نخكيلكياصعودا"،1اقيمتولقدعلاقاتها.عبرهويتهاالىتشيرفهىالافراد؟

اكص!.الج!رةمجموعاتيعوتربطهابينها،مافياسرائيلقبائلتوحدالتيالروأبط

نسياتدونست،الاسرائيليينبينتوخدإنيجبالتيالاخوةعلاقاتعلىتؤكد

بدءا!،الرئيسةالروابطهدةالىيشيروالجدول.الاخرىالشعوبمعالقرابةروأبط

ألمختمفه.المجموعاتموإفعتحديديتسئلكى،الخارطة.ممعيةقرأءتهالمستحسنومن.نوح

ا!لة!التهوا

يويعفقمة

37-55()تك

..:مص،ن!ناننهتيتقنطاثمترتلننتنهرقألأقرالد)اقا.انكأئفنةتفدةقاقفةقلاءة........:

:.ادناهبنجمهاليهـاالصث!ارالستةابفصبولالاق!جملىب!بنيمأبذاادبيةلخفةحقاة

:الطمالمخبإظ

3:Vيوسفالمقضلأبتهيققديعقوب

rA:وتاماريهوذاقصة

9r:مصرفيعبدايصبحسفيو

عونفيوحلمفرعونضباطاحلام:4ا-04

اخوتهمعالاولاللقاء:42

المصالحة:الثافياللقاء:4-54*3

6-47:tمصرفيالعشيرةافامة؟يوسفيلتقىيعقوب

عشرالاثنييعقوبابناءوبركة،يوسفابتىبركة:48-94

يوسفوفاة؟يعقوبوجنازةوفاة0:5
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الأباء20

كثيرا.حولهاالجدليدورمسألةانها؟الكبرىالروأيةهذهكتبتمئ

التدنرئفلاالاباء؟حولاخرىنصوصمعبالمقارنةالنصهذااصالةأولانلاحظ

يعقرت)تافضي!!الاحدأثتستحثالتيالبشريةالاهواءهيأنما:مباشرةيتدخل

ممف!عدذهذهيوسفولحياة.(...أغيرسفسخاء،الاخوةحسد،ليوسف

اكأ.أ"لأضصلصاحيعملبعنايتهالذيأدتهعنيكثتفالحكماء:كتاباتمعم!ثتركة

-!ح!!،01القرناكترقىتقاليدتجمعالقصةهذهانالبعضيعتقد

ألبعضشيرف.الملكسليمانعهدفيالادارةكوادريشكلونمصريونكتبة

اشاب!اشالخامسالقرنحوأليفيمتأخرا:يبدوالنصوصهذهتحريرانالاخر

شجودتبررالقصةفهذه:مصرفياستوظنتقدكبرىيهوديةجاليةكانتحين

فيالشتات!جودما،حذالىاستير،سفريبرركمامصر،فيأليهوديالشتات"11

وهذ3.شالمصالحةللحكمةنموذجايوسفيبدشألاحوألكلفي.فارسارض

المملكتينهاتين،واسرائيليهرذاألىبالنسبةالاهميةمنتهىفيهىالرسالة

بشكلللنظر،دعوةبازاءاناكما.لصراعاتتتعرضانماغالباواللتينالمنفصلتين

.الشتاتفيشينححونيعيشونالذيناليهودإلى،أيجابي

!

الإباولإلهتيعبحة

با!ه11دعوو\لرب\.113

عزثو\1وله21\ذشدو

لقدول!1؟!ه291فتخرو

قهعزر\لمرب1طب!و1

ع!نعلا1ل!عبطئه1وع5\ذ

أ-22(155:)مز

هآثرهلسعوب1لي1عزفؤ

ظفو\عبطفيجميحوفي

لرب1هلتمسيق!بولتقرخ

جنكلوجهه9لتمسو1

فمهح!؟1و1تههعجز

6 I
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الأباء20

ت،يهيعقوببئوياتجلإه1هيم1بردزية6؟

حكاهه1كلهاكألار1في1طالرب1!هو

جيكلف11لىبهامى1ولصي1لكلمة1!لىهللإللى"يتذكر

لاسحق1قسمهللي1ثغسم1و1هيمإلاهحقطعهللي11\لعهد

1يللاسرإلديا1و!دلميعقوبثريف!ةجعله1لذيو01

ثكمث1مروحصةكنطد1!كأ1عطكقانلا11

يخع!قي!لالزلا،1وعدد1يسرو1نفر1كالؤوقد11

خر1شعب1فىمملكةومن1مآ1فى1هةهن3\يسروفى

..جلهم1هنكام!رطقييظلمهم1حلى1يلىخفلم"

\بثي"تؤذ،1لاوهس!ئي1غسولا5

كلهبخز1سندوقطحلادص1على؟لجوعدنط16

للدنيةببحلمذي1يوسسندجلا1طمهم1\!س!لا

عنقهدخللحديد1ي!رجيط1؟لميودأئمو9

.لرب1كلمةوئمحعطنبوءلهتتمفى19فى

فاطلقهثسعدس1سلطادفحله1لملثث6\دس!"

فى.11هوجمغوسلطناعلىبيتهعلى1سيد11\!هه

حكطءشيوخههنوجمع!بنفليغلغ!عظطءه12

إنذالذيدئةالامانةالىيدعوانهالعهد:طفسمنجزءهوالمزمورهذاأ(

.الخروجوبعجائبألاباء،تاريخعبرالله(ممآثرتأملوهو8(.)1احتفالياوعدأ

التسببحالىمدعوة"ابراهبمذرية21:6-11(

الاحتفاليبالوعدالتذكير:7-51

مصرفييوسفقصةا-6:22

الخروبئ(.زمنفيوالمعجز-أت"و"الآياتموسى؟مصرفييعفوب:)23-45

أمانة،اللهصنعهاالنببالعجائبالاسرأئبلبيناللبتورحبالتاملهذايذكر

الىأبراهيمذريةترفعهوالذيالجميل.ممعرفةالملىءهذأالحبونشيد.لآباثهممنه

بوسعوهكذا.الفصحعشيةالمعضذونيرفعهالذيالظفرنشيدعينههر،الامينالقه

.الفرحوهتافاتالبهجةفيينشدهانا-12(ا:4)روملابراهيمابنكل
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الأباء20

:مواعيدهعلىالبهةبامانةأيضاهويشيد54-55(:االرمريهمنشيدوهوذا3(

ليتورجياوما.المسيحهوالذييسوع:بهوعدالذيذأكاليناأرسلفلقد

امانةعلىبراهين.ممثابةوهى،بالمسيحتمتالئالعظائمتذكارسوىالافخارستيا

روحه.ويمنحنا،وكنيستهشعبهنحنأنقطاع،دونيتذكرناانه.الآب

...
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ا!!او!

.لحثوىا-
لكتاب1رلحدث1لحزوج،1:مقدمة.

نموكل:.

\،،91-)خرلشريعة1ولعهد101

3-،،)خوسىموةدعو.2

\،11t-)خرثبحر1وهعجزةثفمح301

جولحز1سياقيهـ:القدال!تمق.

1لمخدصثلة1:فوعالمو.

يخلتا!1ول!1لمقدثكتاب1-وجلحؤ1:!للمناءاد.

وجلحز1سفر:الق!اءة!اطة.

126،لأمزإ؟احمتهرللإلد؟؟فاد:!ة.

لأ1

لأ2

"لا

"2

19

NN

39

9،

59
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الخاو!30

!

الخروج!:

والكقا-الحدث

الثدد!

ضرباتمصر،فيالاقامة:احداثمجموعةالوإقعفياخروج"1عبارةتعى

إرينر11الدخولوحينسيناء،فيالاقامةالصحراء،عبرالمسيرةمنها،الهربمصر،

1)إليونانيةالكلمةتعىوكماالميعاد. ) ex- hodosيدلهكذا"،الخروجاطريتي

بقيادةمصر،منالمستعتدينالاسرائيليينخروجعلىالمعئ،بحصر،الخروجحدث

خعلوتكرأرأتوتناقضاتكثيرةفجوأتالروأيةهذهفيوتلاخظ.موسى

بالضبيل؟حدثماذانعرفأنيمكنناهل.الفهملسوءعرضةالتاريخعنمفهومنا

في.،.مق13الفرنفيمصرفيالاقامةفجعلتبلوراجماعشبههناك

هربانألاأ-1224(0920)الثانيرعمسيسالفرعونملكنهايةحوالي

لا،موسىوشخصة"إحصاء"(بازاءوكاننا12:38خرفيورد)وقداسرائيل

العصر.ذلكفيالمصريةالوثائقفيذكرالهمانجد

الحقاب

(.يوسف)قصةمصرفييعقوبعشيرةسبم.ممشهدالتكوينسمرينتهى

043اعقابفيمصر،فيزالواما"اسرائيلابئ1أنفنرى،الخروجسفرفياما

الملفمنصفحةأخرفىالحاشيةانظر.
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الأش!.تائخصوالمصريونراحكثرا،اصجواولكوفبم4(؟21:0)خرسنة

إ،ز-أالمكصانةستحتكوالتي،موسىبقيادة،تحررهمقصةبازأءنحنوها.شاقة

الخمسة.الأسفارخاتمةحتئ

ضاطااسدقةتاتنقصهامرفذلك،الخروجسفربخصوصروأيةعننتكلمأن

ستقصر-والطقوسالقوانينمجموعة-هىروائيةغبرالنصوصمنمجاميعهناكأن

تاريخلدايةهوالخروخسفرانذلك.35.4-و2531-خرلاسيما:الرواية

وفاةو!تالاشتراخوتثنيةوالعددالاحبارسفرفيويتواصل،البريةفياسرائيل

.4ir)نثموسى

واليثعريعةالع!د

(02:12-أ:91خروج)

:.فضثر!فثا..ثيثشيناءأنقةأنخثذنجأزاء.اثثرئةالقالآلثثرأيئفي!ثئفغ......ة

:)الكلماتالشريكةعملية:اسداني!حياةفيملأل!س!اتحدياتيجريالميكاد،وارضا:

ب!:لاالسفر،متالمركزفيهوالد!هذا24(.)خروالكهـد2(91-.خدالكلشر::

اببوراة؟إإلإولىالإلببمإرإبجمب!بإمم!هو:

ليو!،1ذلكفي،مصرعق1رمنئيل11سربيئطزوجفالث1ثسهر1وفي911

بريآ.1في1قجيموسبءبرية\فىص!1وورثيديممن1حلوور2سيناء..لريئ\فى1ع!لوو

لجبل.1بئه1ئيل1سرخيمهناك

يعقوبلآفىتقول1"؟كلقايلالجب!1منلرب1قناد\ه1لملة،1فىموسىرع!عد2

جنحة1علىحملنكمجم!فوبلمعريينعشعتما!إئتم"قدئيل:11سربيومخنر
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الخ!وث!30

فنكمعهدفي،حفظتموثصوتيمماىممعتمد1لافى،1و5إلىربكمتيت1ولع!د1

ليتكونوفىنتم1و6كلهالم.عقلار1لادثسعوب،1جميحيرهن!ع!ةلىتكولؤفى

!فجاء*.ئيل11سرنىنقولهلذي1لكلا!1هو1هذهقدسة.1هةولكهنة1هنمملكة

.لرب19هرهكماكله،\لكلام1هذ1ماههمرجعللشعب1شيوخود!موسى

كلامهوسىفنقل؟نعملهبهلرب1تكلمها*كلرففى:لسعب1كل"!جاب

.ثرب11فىلمث!عب1

لسعب1يسمحلكيلغما!1كئافةفيليك1آتنا1"ط:لموسىلرب1وقافى

لسعب.1بكلا!لرب1هوسىفانجرللإلد*.بكويؤهنلكمخاطبي

وليغس!\وكد\،يو!1تدسهولسعب11فىأذهب:لموسىلربyوقا011

\.\بلر1لينزنلث1يو؟1فيتنهثثلمث،1ليو!هستعدين1يكولؤر11،ثيإلهم

1\فىحذ!و1طم:وقلليه1حومنللسعب1حدوفخه16سياء.جبلعلىكلهل!ثعب1

وإلايد،تحسهلا12قتلا.ئقتللجبل1مسمقكلفاد،طرفه1غسو1ولجبل11تعمعلاو

فيئنفغوح!يجا.،لانسانا،11وكافىبهيمة؟لسها!،!ميايزمى1ورجماجميز

ثيإلهم.1وكسلو،وقدسهلشعب11فىلجبل1منموسىفنزل".لجبل1يصعدودلبوق1

*.\مرأة1تقربوولاثعالث،1ليعو!هسعغدين1كولؤ:للشعبوقافى5

ونممامويروق!عومنكانتفى1لصمباج1عندلتالث1ليوم1يطحدثو16

1لمجح.فيلأي1كلهلشعب1فرتعدجد\،هـئطيدبوقومموتلجبل1علىكثيف

سيناءجبلو"1لجل،1\سفل1دؤقفو1ثدة،لملاقاة1لمخيمهنلسعب1موسى!1فاخرج

لجبل11هتزولألؤفى1كدخافىدخانهفارتفحلنار،1ليعليهلآلثرب1لافىكله،مدخق

ئجيبه1ثدةويتكلموموسىجد\،1منلاستد1لي1خذ1نموتم1صوتومنافى1091جدكله

1فىموسىلرب1وسادىلجمل.11لمدر1فىسيتاءجلعلىلرب1ولزفى102لرعد.لي

علىيتهافتلافى1لثعب1رنثهأنزذه:لموسىلرب1فقافى61فصعد.،لجبل1!1يى

،لرب11فىيتقدهوفىلذين1لكهنة1إدفعاليتقدسو12كثيروفى.يخنسفط!هنهلرىلرب1

1فىيصعد1ديستطيحلالسعب1*1ر:للربهوسىفظل23*.بهملرب1كيا،يبطش

ذهث"1لرب:1لهفقأفى"2*.وقدئسةللجبلحدأفح:وقلتنبفظلانكشظء،جبل

\لى9ليع!عدو1يتهافؤفلالشعب1ولكهنة1ط1ومعك،فىوط!ونت1إممعدهئم،ثالزل

قائلا...كلمهمولمشعب11فىموسىفنزل25*.بهمكيلايبطئقلرب،1
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الخ!9!30

خرتجك!من1لذي91طثلرب1أظ1قانلاكله\ثكلا؟1بهذ1ثلةويكلم11،

لعبودية.11!دمنهصر،1!ص

قي!ط.خرى1آطةثلثيكنلا

فيمماولافوق،منلسماء1يطtلثيءصورةهنحوتاولالكتصنح"لا

مق.لار1مختمن1بهفيررولا1سفل،هن!قلار1

لإساء1إئم\ساقبكيو!،فى11طكلرب11ظلالنيتعبدط،ولاطتسجدلا5

محىهنألوفي1لىصتح"!حمة1و6هبغفي،هنلرإء،1رلئالث1لجما1\فىلبن!،1في

يلفظلذي1فايبرلالرب1لافىباطلا،1طلثلرب1سم1تلفظ!لاعمإياي.وحافظير

كلها.عسالث1وتع!نحتعمل1؟مستةفي9لتقدسه.1لمسبتبوم"1كل1ذكرهباطلاممه1

وإشتثوإشلث1نتعمالافسهفلاتصنح1طك،ثلربسبتوربم1لبوم1رفي01

ستةفيلرب1لافىN\إلوإلك،خل1ديطلذنط1رلزبلكوبهيمتثوخادهتثخادمكو

13لا!م1رت1لسمو1خلق1؟؟ Jولذللث3،لمتر1بح1ليو!1وليينها،ماكلولبحر

وقدسه.ثسبت1يوملرب1كبار

لرب1يعطيثل!1مقلار9فيإلامكتطوللكي1مك،وإطكأكرمه12

؟ولهبما"طك1

تقتللا

تزفىلا،1

تسرقلا

رورشهادةقزيبلثعلىتسهدلا16

لاوخادمتهولاظدههولالزيبكأة1هرتشتهلاثزيبك:بيتتستهلا!1

لقرببك؟لماششاولاحما!هولالؤ!ه

ثدخن.لجب!1رلمبوق1تع!وولروق1رعودثر1برىكلهلشعب1كافىو"1

فنسمحنت*كلسا1:لموسىوقل16بعد،علىووقف1!تاعذلكلشعب1!أىفلما

*.لئلانموت1ثلةيكل!زلا

ويتكودليمتحنكمجاءف11ثدةففىمخاثؤ\،لا:للشعبهوسىفقال01

هوسى1وتقدمبعدعلىلشعب1ثؤقف161!.لملامخظأو،وجوهكم1ها!مخافته

1ثة.فيهلذي11لمظلملغما!9
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د!9الخر30

ا!مالبآنظلة

!إدتة،الشعببين11،وايابا"ذهابا،دفعاتثلاثوعلى،موسىيقوم:91خر.

اء.الص!صفيالسيرعناسرائيليتوقف:-2اآ،المقدمة)بعدوالجبلالسهلبين

يخئم(.ثمومن

أ3-8:اولىمرة

أسرإئياصاختيارعنالاعلان3-6:

يلتزمالذيالشعبألىابلاغأ:7-8

اب-ه8:ثانيةمرة

الدهالتجلى"1الثمعباعداد:ب-813

الجبلالىالصعودمنع:الشعبتقديس:ا-415

الالهىالتجلى:1-9ا6

والشعبالكهنةعلىالمنعتكرار2-0:25:ثالثة3مر

العشرالكلمات:أ-0:217خر.

,-)r n:الالهىالتجلىنهاية

النصعلىنيإرةنلقىانالضروريمن،الرواياتهذهمعئنفهمولكى

-ا24:نصالاخصعلىونقرأ91(،22-0:2:23)العهدكنابمن،التالي

بالعهد.الاحتفاليعكسالذند11

مكلومات

هذهالتجلىروايةوتضعنا.الخروجسفرقمةسيناءلبالالهيالتجطييشكل1-

اما3(0خر)راجعاخرىإلهيةخلياتفينجدهاوبصريةسمعيةعناصربازاء

ارادلوكما،إثارةعنصر.ممثأبةهوالالهىللتجلىالبصريفالم!هرعنا،

هماوالدخانالبوقفصوتا.!ايرىماكمناكليساسمعوا!11:يقولأنالكاتب

بوشركانالذيالمقدسمثالعلىهاسيناءأليسالهكيل.بطقوسمسبقإيحاء

يدخله؟انفقطموسى
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تسعالواقعفيولكنهاالعشر"،الكلمات11انها-17(:أ0:2)العشرالوصمايا2-

قدالتقليدكانلقدإ(.االعشراالوصايا11عننتكلمانينبغيلا)ولذأوصايا

لدفغالبائهملالآيةمحذهكانتفيما،ألاولىالكلمة2الآيةمنجعل

المقليدمعهوالحقانألا3.الايةفيألاالاولىالكلمةتبدأولا،المسيحيين

المجموعة.لكلمعئتعطىأنهاكيفوسنرى:اساسية2الايةلكون،اليهودي

r(.:)8)اللوحين"11تسميةجاءتعناومن،قسمينالوصايا"11تشملوهكذا

1(.2-2)آبالثهتتعلقالىالاولىالخمسالكلماتويتضمن،الاول-

البشريةالعلاقاتتخصالجأالاخرىالخمسالكلماتويتضض،الثاني-

(1V-lr )I.

الواجب!تانهذلك:السبتلاحترأمكبرىأهميةالوصايا"11تولي:السبت3-

العمل،أشكالمنشكلكلعن،السابعاليومفي،يتوقفانالمؤمنعلى

ألاساسيةالعلاماتاحدىالجلاء،منذ،السبتوصيةوستصبح.اللهلتسبيح

العهد.لاحترام

الللفلآ

التزامءصئعتركلماتبأية4-6::ا9فيالفةخطابالىجيداأنتبهوا!ا-

؟المعنيونالاشخاصهمسناللة؟والتزام؟الشعب

هومااوضحوا؟ذاتهعناللةيكشفكيف2(:.ا-6:ا)9الالهىالمجلى2-

عنتعبرالىألافعالهيما.أخرىجهةمنمسموعهووماجهة،منمرئى

التجلى؟هذا

.2الآيةمنبدءاالعشر،الكلمأتمنكلمضمونأوجزوأ:العشرالكلمات3-

http://kotob.has.it



الخ!3095

ة!للقلاتلىاملللا

الجبلقمةبين،وشعبهاللةبينالوسيطوقت،ايمناكثرهنا،هوموسىا-

الخمسةالاسفاربقيةوستؤكد.0:291خربوضوحيقولهماهذا؟والسهل-

أسراثيل.شرائعليعلناللةاقامهاالئالسلطةيمثلبصفته،موسىدررعلى

وينتظر،وصاياهيعطيفالتة:قاسيةشريعةوكانهاالعشرالكلماتئفامماكالبا2-

ينبغىلاولكنبعهد.ممهورةالمتبادلةالعلاقةوهذه.الشعبمنحوابابالمفابل

منفالتحرير2(.0:2)خرتحريريراففهاالشريعةهذهانالبالعنيغربان

يجبالىالحدوديضعانهكماالعشر،للكلماتمعئيعطىالذىهوالعبودية

بحربة.معاللعيشاحترامها

مئففى.الآبارادةكونهاعلئوحريةبسلطةالعشرالكلماتيسوعيف!عئر3-

تثعنمأخوذتينبوصيتينوالانبياء"الشريعة11يوجزنراه،3604-:22-

نفسهيسوعيضعوهكذاالوصايا(.منلوحلكل)وصيةA:91أحو64:

اليهود.الربابنةخطفي

مناسابيعسبعةبعد،اليهودىالتفليدبحسبسيناء،الىالاسراثيليونيصل4-

انه!الفصحبعدالخمسيناليومفيتماقدوالعهدالشريعةوعطة؟البريةفيالسر

شافوعوت(.:)بالعبريةالاسابيععيداو(الخمسين)-يرمالعنصرة"11عيد

،يسوعقيامةبعدالخمسيناليومالمسيحيينالىبألنسبةالعنصرةوتصبح5-

للكنيسةالجديدةالشريعة.ممثابةهوالذيالقدسالروحبعطيةوالاحتفال

2(.)رسل
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وهلخرا30

مويعىملعوة

(4:71-أ:3خروج)

:حغ!ةفخوايتغفنئفخغةوانر!أثةنحأنا.غااندنرانيذتخرنرقضخأنفأ:.........

النم!:فهـذا.اخرىجصةمتالقماسكلعتوالكشف،جصةمتورسالتمموسى:

اتهالمةدسا:الكتابنصوصااشهـراحدهوالمشتكللة""الكليةةعتيتححثالذي

ابجلإ؟ج!ببهلىيبملإجمبابذىابمبهبىبملإجبدإبيهطي:

N،ماور1فى9لفمورقيدئق.ىهنخعيه،ي!وغنميرعىموسىوىد31

وسطمنفرطيبفيلرب1هلاكفى1ءىفتر1حو،يب.1ثةجل1فىنتهى1وبريئ،1

أدر،"نفستليهوسىفظ24.لامخترقوهي؟د!تشتعل1\لعيعقةقذفنظر.عليقة

د\،!لرى.قد1تلرب1!1ى"و؟لعيقة1مخزقلا1ولماذلعطيم1\لجظر1هذ1نظرو

1فىتدق"لاقفى:15"ظءتلظفى:؟هوسىموهـىوقفى:لمعليقة1وسطمن\ثذتد\ه

هقدت؟1!كأفيهقمائمنت1لذي11لم!فىففى!جيك،هننعيثخلح1هظ.

لانهوجهههوسىثس!؟يعقوبفى1و1سحق1"و1هيمإلر\ثه،إليكله1أظ6وط4:

ثذ.11فىينظرد1خاف

بسببخه1عرمحتو.عصر،1لذي!ثيهذلآ!إلتقدأنيلرب:1!فقافى

هذههن1عمبآهر1لممري!إلديمن!انقدهفنزلمحط8بآ!مه،وعلمتمشخزب،

لكن!يين1ه!ر\فىوعسلا،حبفيتد!1!كأ\فى1سعة،وطت\!كألى&فى1لا)

1في1سربيخم!ر9ذهولاد1ر9ليبرسين.1وطويير1وينلفرر1ويرورلاه1ولحثرر1و

1!سلكإذهث!فطلآد،01.يوفى1لمصربهظلمهملذي1لظلم1أيت!رقد!!،بلغقد

هصر؟من1ئيل1سربقشبي1خيربئثرعوفى.1فى
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هوالخ!30

من1ثل1لمربيخرج1وثرعوفى1لى1ذهب1ناحىمقولةموسىثظ114

جتخر111ذ:1!سلتك1نا1نيعلىلكعلاطوهذههعك،كود1أظ:11!ل9+همر

1\لجب!؟هذعلى1!ةتعبدردمصر،هنلسعب1

إطئكمله1طم:فلؤفىئيل،11سربي\14هبذ1ظظللةةهوسىثظفى13

موأظ:لموسى1للةف!فى"9؟"طم\لؤفى1ثطذ1!ه،ط41:قلولافى.ليكم11!سلي

لموهـمى1!ةوففى15؟لميكم11رسليئهوظ11ثيل:1لمرب!تقول1"كذ*وقافى:هوهن

له1ر1سحقله1و1هيمإلرد1إطنكم،د9لرب11نيل:1مربيتقول1"كذ:ثانية

ج!ل!1فىجي!منذكري1وهذللإلدممي11هذليكم.11!سلئيعقوب

طلهلى1ءىتر!!ئكمله1ألربطم:وقل1ثي!1سرجمح.!ئيوخ1و6\إذهث

هع!ر.ليبكممئيهاإذثور1فتقدتكمقد1نيوقافى:-ويعقوب1سحقو1جح!لر

لاهو!ييى1ولحثيير1رلكنعاني!11!ص1فىهصرمذلةهن1مميذكم1نيثقلت!

لقولكيخسمعود"1وعسلاحبفيتد!في1ر1فى1لميبوسيرلحويين1ر1ثفر!يينو

له1لرب11ظظرقدلمه:وتقولوفىهعمر،ظلثعلى1يما،1سررثيوخ\نت،وتدخل

وقد191طا.للربونأبحيةبر1فيإط،ثلائةهسرةنسيم1لافىفذث9يين،1لبر

فرب1ويديدأهذ02دؤية.يدولاحعىتذهوفى،يدعكملنتيك!هصر1رعلمث

ئطبمكم.ذلكوبعدوسطلا،فيمنع!1لي1عجانجيبجميحهصر

تنصرفونثلا\نصرقى،1لىذ-1لممرييرعيودليحظةلشعب11رتي1\و

وفيبوذهبففمةهن1ني1وبيتهالزيلة!هنب!طاهن9لمرأةتطلب21بلظ!يخن،

1لمصرين!فتسبوفى،وبناتكمبنيكمعلىتجع!نلا

أ1:قالوبللقولم،1يسمعووإئصدفؤنيأ1فىؤوففى:موسى1ظجاب

2فلم:كص*.؟"ففى:يدكلي\لذي1هذ!لرب:1فىثظفى2لرلي؟"1لك1غيم

وجه!.منمو!ىثهربجة،ثعما!تلاركل،1علىنألظط؟لا!كل9أئقهاعلى

فيع!ثعادتب!،1ه!كصريدهفقذبدب!ها.1هسكويدكمد:لموسىب\لرأفظ4

\سحقفى1و1هيمإلر\'إوللفم،فى1لرب1لك1ءىترقدأد1يصدفؤ*لكي5!فى:50يد

؟يعقوبفى1و

97.
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ألخ!و!30

ئمغه،ليثأدخل!يده".غبكليأدنجل.يدكإلض:لرب9له6ر!فى

لمغه،1فىيدهدلزكبهثة1فىيدك!ذ:!فقال.كاثلج!ءبريده1قذأخر!جقا،

لعوت1يستمعووايصددؤكافادظفى:8.جسده!نرفعادتكبة،هن1خرتجقا

يسمعو\وأ1!لتيرطي!1يصدلؤ!فى1و19!خرى.1!لةع!وتيصدلؤد1!وفى1!لة

لي!1هنتأخذهلذي11ررءففىبشة.1علىوتعب1بيلطءمنولخذ،لقولك

1بشة!علىدطيتحول

!1!ه!رك!؟يطرجللست\لئ؟!ب،ألعفو:للربهوهـىكقال01

فضفىد91للسطد؟1وثقي!لفم1ئقيل!لني،عبدكظطتمذو!1هس،1ولفي

1رعبم11وخرل!11!نسطدمجعللذي1هن1و!طل!فدجعللذي1تتنلرب:1

1علمكونمثمحكوفى1!لق!ذهب،1!فىو12لرب؟1ظ1هويس؟1عمى1بم!1\و

به!تتكلمط

لرب1غف!بفئقذ18لزسد".فى1تريدهن\،س!،برياألعفوقفى:13

للساق1ثصيحنه11علغل!وي؟1لي1طررفىخوك1ظكأيسوقل:موسىعلى

ليلك!م1وتجعلفتظطه15.قلبهفي4ئسز1كيروجرللظنك،ظ!جإلظهووها

فيطبلذي1هوو16تصنطنه.!1علفك!ووفمهفمكمحفىكو1فنيفمه،

بيدكظخذ!لعص1وهذه!11طا.لهتكوفى1نتوفط،لكويكوفىعكلسعب1

يه؟ت؟1بلاوتععنح

ا!هاللآنظلة

9-ا:4و'l-1"1:فيفقطهىرالروابات.وموسىلثةبينحراربازاءاننا

11المشتعلةالعليقة11:لموسىيتراءىالدةا-3:6:

مصرألىموسىيرسلهووها:شعبهيحلصأنيريداللة:ا37-2:

سرهعناس!4،عنيكشفاللة:ا5ا-33:

التاريخيقودالذيهوانهمبينا،لموسىنحططهعنيعلنالفةا-36:22:

اضربات1بتنبئعلامأتثلاثعبرموسىاعتراضاتعلىيجيباللةا-9::4

المقبلة.مصر"

ليعاونه.هاروناللةيعل!.موسىاعترأضاتالاخير:الحرار:-17ا.:4
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هنبلخوا30

ماتمكلو

مكانهكانوإنسيناء،جبلذاتههووكأنها(،)3:حوريباللة،جبلببدو-ا

التقليدجعلهوقد91(.هرأ)91القرنفيحاخاايلياايىوسيأتيمجهولا.-

سيناء.منالجنوبالى2615-وارتفاعه-"موسىا.حبلافيالمسيجي

)انظر341:خربشانالمقدسالكتابحاشيةتراءةيمكنكماللة،اسمحول2-

الترجةاثبتتولقد15(.12،:4و312:فيمعلش"اكونانا11عبارات

11.ايهوه1اسمعنعوضاهو"انا11عبارة)!.ه.+(الفرنسيةالمسكونية

بعبارةالاسمهذاائبتتفقد.!(،).لاورشليمطبعةاالمقدسالكتابترجمةاما3-

اليهوديسميهبينماالرب"،11بعبارةعادةاللةالمسيحيونو!سمى.ايهوه"1

.(تىر-)اياناادوا

رسالته؟فيليساعدهاللنمأقامهوقد1(،4:)4موسىشقيقوكأنههارونيبدو4-

.ممثابة،الاحياناكثرفيهر،وهارون.موسىباسم.الناطقغالباوسيكون

وراثي:الكهنوتوهذا.اليهودتدللكهنوتوالمؤمس!،الاولالكاهن

هاروننسلبينمن،ابعنابنا(كوهين)وبالعبرية:كاهنايصبحفالحمخص

(...اغكهن،كاهان،كوهن،كوهين:اليهوديةالتسمياتكانتهنا)ومن

اسك

سجلوا؟الافعالمنلعددالفاعلونهممن:المذكورينالاشخاصنحتلفاستعرضواا-

.الكلاموافعالالحركةأفعال

اين(0-0117:)4ونهايتها1(.-ا)3:الروأيةبدأيةبينالطارثةالتغييراتسجلوا2-

المحرد؟هوومن؟تجري

يعققهامهضاتأيةانطروأتحليلها،وبعد.الخمسةموسىأعتراضاتقراءةاعيدوا3-

.مموسى.اللة
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aالخ!و30

ةءللقلاترامسا

8القرنبينماالىترقىمختلقةتقاليدحصيلةانه.البنيةمتنوعالنصهذاا-

عرفالجلاءمنالقاتمةالحقبةهذهففي(.بابلالى)الجلاء6والقرن)الملوك(

لامصر،فيالمستعتدشعبهبؤسرأىالذياللةانذلك.النهائيةصيغتهالنص*

على،خدامأقامةفييستمرانه.بابلفيالمنفييناليهودمأساةيرىألأيسعه

الحرية.نحوويقودونهالشعبلدىالاملينعشون،موسىمثال

والىالرئيسةالمقدساليهابرسالةجديدمنليعلنيأتيالذيهويسوع2-

11(يخلص"اللة)ييشوا:ذاتهيسوعواسم.وتحريرخلاصرسالة3:خريتضمنها

الجديد.موسىهويسوعانذلكالنحرير.هذايبئ

دومايثيروهذا..الهينبالامرذلكفيس،المخلصبهذاالمرءيؤمنأن03-

تحرير:خبرةهىانمأ،الايمانفيالاولىوالخبرة.الانسانقبلمناعمراضات

يعطينااناعىيخلصنا،انويريد،الوأقعىوضعناأيابوسنا"،1يرىفالمسيح

اللة.ابناءحرية

ساالن!!وق!

الب!رومع!زةالفمح

(41-21خروج)

رواياتممالشرانمفيهيقتزج!الدجماالقسكلفينخانأ1أالقضنذفغ.......

الفصم!لقوسا:يلاثةيشرحات،13الفص!متوقسم،21والفص!.الخروج:

النصوصااماالابكار.افتداء9،خميرةت9دمتالفمليرخبزالفصعي(1)الحم!:

وسننكب.القصببحدوعبو،مصرمتبال!لتحيمفهـي31(:17-13:14)خر:

ببميهجنرتيتجمبديالتىإبر؟إيةيمتبمجليمجبا:ة
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لكميكودلسهر11هذ2قائلامصر!ق\)فيوها!وفىهو!مىلرب\مكل,113

د11همكلهاومزئيل11سرجماعةكتما3ثسنة.1شهو!1وفىثكموهولسهور،1!1ل!

لكلثهباء،1بيوتخقالأجمسبحد1وكل1\لمشهر،هذمنلعاشر1فيالم،1بتخأو

وجارهبهمفليأخذوهحملا،1يةحطوفى1من1قللبيت11هلكافى"فافىخمآلا.يت

حد.1ركليأكلمابحسبلحقل9فيكودلنفوس،1عددبحسبهنزالمهنلقريب1

محفوظا6ويقىتأخذوف.1لمعز1رلفأفى1منلكم،يكوفى4حوذكرظ،خمل5

بيرئل11لمرجبحعةجمهوركلثيطخه1\ثشهر،هذمنعسرلرإح1لبوم\1فىعندكم

لمى1لمبيوت1علىعاربحتهرنحاب1قايميئعلىويجعلونهدمهمن!وياخذود1ثغروير.

محفطيربا!كفةلنا!،1علىمسويالي!لآ1تلكفيلحمه"وياك!فىثيها،ياكلونه

نارعلىمشوياب!باولء،مس!قالاونيئامنهشث1تاكلولا9يأك!نه.هزةعساب1

1فىمنهشيءبقيفافىلصباح،11فىمنهلثيئا1ئبقولاو01.وجوفهحنارعه1ر1سهرمع

قينعالكمومشدوذهأحقاؤ"كمفىتكوتاكلونه.1وهكذ11.بالنارفاحردؤهثعحباح،1

فيجتا!1نا1و12للرب.فعححفانهعجلعلىوتاكلونه9بديكم،فيوعصيكم1رجلكم

لمبهائب،1\4تل!1منمصر،رمق1فيءلكركلأفربئiثي!لة،1تلكفيمصرركأ1

بيوت1علىعلامآلكملد!1ثيكوفى13لرب.1نا1ح!ط11نفأ1لمصر-لرطة1ويحميح

فربت1\ذههلكة،ف!ربةبكمولامخلثؤقكم،هنعر1وثدم1!!ىيخها،لغ1لى1

هدكطتعيدوفللرب1عيدفتعيدونه،،ذكرىلكميو!11هذويكوفى"1.همرعق9ر

؟يدية.يفآدزحبالكم1

دف،لكممنارمنلخمير1فىلآفعولاول1لميو!1فيفط!\.يأك!دإلا!لمبعآ15

منلنفس1ئفحل"تلثلسبماح،1ليوم11فىلاول1يوم1من1خصر1نجزكل1منكل

مقدس،محفللمسبماء1لحوم1وفي،مقدسمحفللاوفى1لبوم1فيلكموبكوفى16.نيل11لمر

عيدومخفظوفى!1ئصتح"لكم!وحدههونفسكلتأكلهمابلئعمل"ديهماعمل،لا

هذ\ومخفظود،مصرمق1رمنجبولثكمخرجت1جمنهليوم11هذفيلاليلفط!1

فيمنهعشرلرإلح1ليوم1فيلاول،1لشهر1في"1إلدبآ.ثزيفحةجيالكم1مدىلبوم1

لاإلا،سبعة191لم!ء.فيلشهر1منلعشرين1وطدي1ليو!1فط!1\فىتاكلوفى1لمسا،

1يل،1سرجماعةهنلمنفس1ئقصل"تللثخصر\،كل1هنكلقفىيوتكم،فيجصريوجد

متكنكمجمحفيبل1لمختمر،شيحامنلاولكلود02لحذح.1إشاءمن1مكافىلزبلا

1؟فطرتأكلود
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الخ!9!30

غمالكم1رخذو1آقتطعوطم:رقافىنعل11سرشيوخجميعموسىفدعا61

لذي1لد!1فيوتغمسولفا!وثىباقةتاخذردئم66\لفصح.11ذبحووكمعسالؤمجسب

حد1يخوجلاو،لطست1فيثذي1بالدمقائمتيهرثاب1ف!ةعاررغسود1ثطست،في

علىلد!1لى1ر1فاذمصر،ليف!ربلرب1يخجتار12ثمباح.11فىهنزفى؟بهنهنكم

فار.سا.يوتكغيدخل1جميذيدعوأ1سابعنلرب1تجزوقائمتيه،لباب1عاوصة

يعط!كمثي1كألار1دخلتم1ذ1و15ثلإلد.ولمبنيكمثكمثزيف!ة\لامر1هذومخفظرد؟

ثغبطدة1هذهماكم:بنولكمقال11ذو66لعبادة1هذهمخفظوفىLقلكماإولهالرب1

بيئيوتثوقمنعبرلأي1للربلفصح1ذبيحةهيتقولوفى:!1؟كمنظوفي

بنووذهب1028ساجدلشعب1فىمخنىبيوتنا.نقذ9و-معرضربج!لحصر،ئيل11سر

فعلو\.ذلكبحسبوها!ود،موسىثرب1أمركما1ففعلو1ئيل1سر

بكرمنهصر،عق1رفيبكركللرب1فربلليل،1نصفكافى9،فلما

إلكاروجميحلجب،1فيلذي1لاسيم1بكر1فىعريثهعلىسيجلسلمذي1ثزعوفى
عظيمخعركادو1لمصري!،وسانرحاشيتهوجمعهوليلا،ثزعودفقام"3لبهائم.1

:ليلاوفلرهاروفىموسى!ؤعودفدعا31ميت.رثهلا1بيتيكنأ\ذ،مصرفي

قلتم.كطب،لر11عبدو1و1ذهبو1و،ييل1لمر9وبنو\نتما،شبييرمنقخر"بفؤط

وع33إلض*.رب!كولنيذهبو\،1وقلتمك!خذوهاكموبقرإلفماوغنمكم31

سعموتيقولوفى:1كالؤلالفم،لارص1هنطلاقهمليجع!11لشعب،1على1لمصريوفى

فيمشدودةمطجنهمفكانت،يختمرفى1قيعجينهملسعب1"2فحملبئجمعنا*.

هناكبهم.علىليبمالهم

فغمةمنني11و1لمصرييرمن1فطلبوموسى،1مركطئيل1ل!ر1بنو35وثغل

فأعاروهم1لمصر-لر،عيودفيحظوةثسعب9لربوأنافى!361وثيبماثا.دهبمنلي131و

\لمصرد!.1سلبو1وهكذ!ولها،

طليرلف1مئةلستبنحوشكؤت1فى!عمسشهنئيل1سر1بنو!حلثم!3

1ليقوموربقروغنمكصرخلسطمعهميف!ا1"2وصعدلعيال.11ىطلرجال،1من

قديكنأ\ذفطير،9!غفةمصرمنبه1خرجولذي1لعجن9311فخبزوجداp10ثزةو

ئيدؤ\أنهم1حتىيتأخرو\،\فى1يستطيعووا،مصرمن1طيردولانهمختمر،1
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كان،1"رسنبماوئلائ!هئة0\!بمبلصر9ئي!1سربق\3ملأىنت""و1د\.زلالقسهم

جيو!قجميحخرجت\فىجمنه،ليو؟1ذلثثفيشآ،فلائ!1ومنةلاربم11نقضءعند

فيلةهععر.1!صمنجهم1لاخرل!ب،سهرليلة1"ىنتهمر.1!صمن1لرب

جإطم.1هدىجم!عهم1يما1سربنول!بيحفظلاهذهلسهر1

بكللاجني1كرثفصح:1ثزيضةهذهوط!ود:لموسىلرب31"و!فى

بكلادلالاجبم1ولفمي!51،وهنه.يأكللمتختنه،بففعةهسلأىعدكل"اوهنا،

ترج،11فى1ثلحممنفيئبيت1منتخرجولا،كليؤحد1وبيت6"ليهنه.

لزيلبكملزل1ذ1"وثفمح.1كلهاتقيمي!ل11سر!"جماعةهنه.1لاتكسرووعظط

يلنويعصريخميمهيتقد؟ثمفى،ذكركللي!ختفىل!ب،لص!يقيم1د1!1دو

يخمابازلم1بزيل1ولبلد1لإلنتكوفىحدة1و9"!ثريعةهنه.؟كللا1قلفكلوب!لد،9

فعلو\.1هكذو!!رفى،هوسى1لرب1هركماجميعهم1ئيل1سربوثقع!05؟بيبهم

هصر.1ركلهنيجوشهم1نيل1سربقثرب1خرج1جمنهيو؟1ذثثثولي51

بيمن!حم!تحكلببهر،كللمفدس2قئلاموسىلرب1كلمو121

لى؟بلاثم،\نه1وورس1هننيل،11سر

هنهصر،مننج!هخرجتملذي1يو!1ذلكأذكرللسعب:موسىثقال2

لذي1ليو؟\"كر.كلثلايؤووك،هنلؤيآبيدخرجكم1لرب1لادلعبودية،11!د

لحعييى1ولكنعايين11!صلرب1\دخلك51!ذإيب.فعيرليهويىظ!جوفى1نتم

إولها،يعطيث1فىلإلانكلرب11قسملي1\لا!!قيوسي!،1ولحوين1وهو!ينلا1و

تأكلإط!سبعة6لثهر:1ذلكفيلعبادة1هذهتقيموعسلا،حإبظتد!ظ1!

عندكثلايرى1لسبعة،1لإلا!ليكليؤ!فطرل!ب.جمدبع11ليوأوليفطرو\،

لسبب9هذقائلاليو؟1ذلكيطإدنك"وتخبرفيك.11رجمغفيمختمرولاشيءطر

بير1وذكريدك،علىلكعلامآويكوفى1مصر.هنخرجتجنإلملرب1ع!نحط

هع!ر.هنجك1خرثؤيةيدلرب1لارلممك،ليلرب1هـثريعةلكوفىلكيجمنيث،

فسنة.لنةوقتهافيلفريغعة1هأهومخفظ1"

ع!ك1ولإلائك،ولك1قسمكطي،لكنط11!كللرب1\دخلثث11ذو11

1لذكوثلث:لصي1بيلائم1هننتاج1ولكلررحمفىتحكلل!بتعزلم11!ولط،
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هنبكركلإ.عنقهقظثتكسرتفده!فى1وفية،ثتفديهلحط!1بكر1طو12ل!ب.

خرجنا1ثؤيةليدله..تقول1؟،هاهذقانلا1غدإشكسالك11ذر"9.تفديهبنيلث

كل1لمربهلظلاف،1عنكزعوفىتصلبوول15لمهبودية.11!دهنهصر،هن1لرب

كلللرب1ذبح1ظولذلثثلبهيمة،1بكر1فىلاففى1بكرمنهعر،1!كأيطبكر

وجمصاقييدكعلىعلامةيخ!كوفى116فديه.أييتهنبكركلو1لذكو!،هن!حمثاتح

هصر!هنأخر!نجناثؤيةيدثرب1لافىجمنيك،ير

مع1لقلسياينيير،1!كأطريقفي1ثدةئسبزهمألسعب،1ثرعوفىظلق1رول!1

.*هصر1لىف!جعحرسا،رأى1\ذيند؟،لشعب1*لعلفل:1ثذلافىلزيب،1نه

هصر1!صمن1نيل1هـربنووصععدلقصب،1مجربريةظريق9فىلسب11ددةفحول"1

في1ستحلفقدكافىيوسفلادهعه،يوسفع!مهوسىخأ1و91هسلح!.

هعكم؟هظمنعظاهيفئصبدوفىليفقدكم،ثلة1أفىقانلا1ئيل1سر

برية.1طرففيإيتا!في1لمكؤتوخيموهنرح!1ثم06

ريلايق،ليز15ليهديهمغماممنعمودليلفا!11ماههميسرلرب1كافى1\و

عموديبرح1\واويلا1نهار1بسلاولكيوذلكطم،ليفميءظ!هنعمودلي

لسعب.11طمهنيلالنار1وعمودلفا!1لغما؟1

،1 Nثم\مام1ويجنمو1جهوير1فى1ئيل1سرفز.بي\.فائلاهولمىلرب1كلمو

يخقو34بحر.1علىتجاههمخيموذصتفور،بع!\طألبحر،1ومجدوفىين1لجروت،

عيصهم.طبقت1قدبريئ1د1ولا،!1يطظثهوفىنهم1:ئيل11سربقعنلزعوفى

جيشهوربوعلىبلهعلى1قخأو؟لرهم،ليفيجد4ثزعوفى،قلب1ظ1قسعي"و

كذلك.ففع!1".بلر11ظ1لئفىيو1لممريعلموكله،

عيهحاشيتهود!بقلبهتفرهرب،قدلسعب1فى1هعر1جر!هلكفلما5

معه.دؤههخذ1ركبتهفسهـمر6خدهتنا؟*هن1يل1سرفاطل!عنغنا،1ظذ1:رطلو

وق!سى8!ط.فلاكلوعلىهعر،كب1هروجمغت!ةكبةمرمئةستخذ1!و

يدجودخار1يل1سروبنو1نيل،1سربي1لزفيفجذهصر،هلكثزعوفى،قلبرب1

ردزسانهكبه1ومركلهعوفىدزيخلكهمفاد!إثرهمفي1لمصريوفىتجذر9عالبة.

وورقر"بئ"1عتفون.بعل\ط!يروت،1فمعندبحر1علىمخيمودوهم،رجيشه
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9،جد1تثوو!1ءهم،!عون\لمصريون9فلأجمونهم،1يخل1سربنو،ثعثزعود،

فيأتي!ت.لمحصو1لقبو!عدمأفن:لموسى1وورلمو111لرب،1فى1ئي!1سربنوومرخ

يىبكلفكط9هأ11\يم!؟هصرمنفأخر!خفبناصندت1هاذ؟برية1؟تلنمو

فينموتفى1من1لممرييىغدأ1فىفخبم!نه1لممرير،غدمدتتنير:همر

جمريهلمذي1\طلاص1بلنو1\عمدوفثؤ\،لاللسعب:موسىثظفى113"برية1

"1\لربللإلد.ترولفم1تردولنيو؟،11لمصريرلآودكطظنكملكم،ليوم1لمرب1

طدثود؟1نتموككمي!دب

\.حلوير1فى1ثي!1سربيفرهئجإليتصرخباللثئا:لموسىبلر1فقال15

علىوسطهلي1نيل1يربنويخطخلثسقه،1بحرعلىيدكومدعصك1!ثح1نتو16

وربعلى1تخدوو!1ءهم،يخ!دخلود9لمصرييى،هقى"ت!بظ1وط!1يش.1

فخدلث1\ذلرب،11ظ1لي1لمصريوفى"1!علموثر!نه.ي1ومرجشهكلوثرعود

وثرلطنه؟كبه1ومرثرعوروربعلى

1نمق!وو!\،هم،فسا!1يل،سر1عسكر1ها!وريز1ثرب1هلاك91!لقل

وعسكر1لمصري!عسكرب!ودخر02و!1ءهم،ثوقف1طههممن1لفما!ودعم

حد1يقتربثلملي!،1ينرهناكمنكافىوتامنهظلطلغطم1فكافى1ئيل،1سر

بحر1لرب1فدفحلبحر،1علىيدههوسىومد1rليما.11لطولآخر1منلفريقن1

دخلو121به.1نشقتوقدبظ،لبحر1جع!حتى،ليل11لطوثديدةديةيثربريح

يسط!هم.وعنيلعنهمعن!مو!طم1بهو1يبس،علىبحر1وسطلي1ثيل1لعربنو

1فىوثرسانهجمه1ومرثزعوديخلجمحو!1ءهمودخلإئرهم،ي!يوفى1لمصرتجأو3

عمودمن1لمع!ري!عسكر1فىيطلعلرب1فى1لمبح1هجعةفيوىد"11بحر.وسط

.كل!ثقة.فسطثؤهاكب11لمرليب1دوعيا!و125لممري!.عسكروتجبيل1لغط؟و1لناد

1لمع!رييط؟عنهميقاتللرب1لافى،1في1سرجاوهن"لنهرب:فى1لمصريوفقافى

جمهم1هرعلى1لممرلن،على1بهثترتدبحر،1علىيدكئذ:لموسى1ثربفظفى26

ها1فىلمبح11لثقعندبحر1ثا!تدلبحر،1علىيدههوسىفمد!1؟وثزطلفم

لبحر.1وسطفي1لمصريينلرب1فدحرمخوه.!ديودأ1لمصريودوعيسه،كافى

لي1ءهمودخلير1لد1وثزسظنهكلهثزعودجيثىكب1مرفغيات1بهودجعت"2
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1بهو1لبحر،وسطلييبس1على1ثيل1سربخووما!*11حد.هنهميبقوأ1بحر،

إلديمن1يل1سر1لربخلصليو؟1ذلكرلي..ب!همرفيجمينهمعنسو،طم

ي11سر21وفهد1لبحر.فطحعلى1ظ1مو1لمصرييى1يخل1سرو!1ى1لمع!رييى،

ب11هنووب1ثر1لمسعبفضىبلممرير.ب1لرعنع!لي11لمعظيمة1لمعجزة

عده.و.!وهـى

ا!هالل!نظلة

النصفياستعراضهاتدأخلوقد،الثلاثةالطقرس.

451-20-27؟1؟ا2-4:أ2:الفصح-

301-:9313؟و234؟0-ا21:5الفطير:الخبز-

-1116ا-2؟:"11الابكار:-

البحروعبورمصرهنالخروج.

-22ا7:ا3مصر:منالانطلاق-

ا-14أ:4البحر:الىمصرمن-

2ه-41:51:العبور-

26-31ا:4:الاخرىالضفةعلى-

مكلومات

نافقبلالبدو.الرعاةعيدالاصلفيوهوفيصاح(::)بالعبريةالفصحا-

ذببحة:يحتفلونكانوا،الرببعبدراكتمالومع،الصيفمراعىالىينطلقوا

علىللحصولمقدسةطعاموجبةتلبها،السابقالعامفيمولود،'أوحمل

الارواحيبعدرالكي،خيامهماوتادبدمهيطبعونوكانوا.الآلهةحماية

مختمر.غيربخبز،اللبللطجملونهو.الشريزت
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الشعر.حصادعيدوهوماسثوث(:؟)بالعبريةالفطيرأىطيرةدونمنالحبز2-

الا.السابقةالعجنةمنبخميرةعجينهمالفلاحونيصنعانالمعتادمنوكان

لكي،العتيق.ممعئمخضر،هوماكليحرقونالعيد،هذابدءفيكانوا،افم

العبدهذأائيليإنالاسر:سيفت.جديدةبخميرةخبزاويصنعواجديدمنيبدأوا

بعي!دالعيفهذاختلطوسوفبه.يحتفلكانحيثكنعانفياقامعهملدى

اتواطنشالحمايةتضمنالىالحملذبيحةالفصحعيديجمعوهكذا.الفصح

التجدد.علىتوكدالئ

ا،سرا.ئيليين،1ابكارانقذالذممطاللةبعملاحتفالفهوالابكار،افتداءطقعىاما3-

.ارقمإصطا2،ملف22/تكانظر22-23(0:)4المصريينابكاراهلثفيما

هو،وليس؟الحريةحافةكلىيولدانه.r(اا،0،1r:)14افة"خوف4-

اضقيضاعلىانه،.لهوسجرد،تجاههكبيراحترامبلاللة،منخوف،اذن

تبدو41:31ففى.الموتمنأطوفذاك1(،0)1المصريين!خهس؟،

11.بهالمثقة1مرأدفاااالربيرخاؤة

يؤكا+المقدسالكتابانالا.العبارةهذأتصدمناقد:فرعونقلبافةق!تى5!-

عيروفيهنا،فرعونوهو-اللةحنمدقىاوتهعقلامسؤالانص!انكونعلى

اللةمخططاتمجرىيوقفانذلاثبوسعليسول!ت.اسرائيلهومكان

1(.60:رالق73:خربشان3!المقدالكتابفيالحاشية)انظرونجاحها

خر،\،4الللال!احو

!-صمن؟تلعبهالذكطالدورهرماوخىرصاكا:الثلاثاللةكلماتشفواايم-ا

اسرأئيل؟كريربوجها!قبتاناهىما؟الالحانا!إدعو.ا

31.و1-4ا3الآياتمنان!قاانعبور،هذافيلموسىالرثي!رالد!حذدوا2-

ثررث6-9(:)تكالطوفانوبين،اوتك41خربين،الصلاتعنابحثوا3-

خثىتاذهوبا(،)المحياإاليابسة)النف!مة(،الريغ:سةمضترعناصرلهاروايات

العاملة.اللةنلمة
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ةءللقلاتلىامسا

نأالا.شعبهيحررانهوعد:قدمايحققفالئة.الصدارةموقعفيهناهوالايمان-ا

يخرجفألايمان.موسىايمانوبالاحرىألايمان،بقوةالاممكنايكنلمذلك

يخلص،الذممطوهواللة،الىالنظرعلىيحملهكونهحرج،وضعكلمنالمرء

اسراثيلايمانفيوالنقص1(؟0:ا4في)كماالمحنةسببيكونانيمبههولا

المصريين.حالهىكما،خلاصهدونيحولالذيهو

.الخروجوكلماتا()تكالحلقةكلماتبينتشابهاتلاحظواانبوسعكم2-

الاسرائيليونيروىوسوف.اسرائيلخلقة.ممثابةهومصرمنالتحريرانذلك

للجانبتصعيدمع،الحدثتضخيمفيهيتمملحمى،باسلوبذلك،

والبحر(،والريحالليل)يستخدممحررابصفتهأدئةالىينطروهكذا.العجيب

(.الكونيةالقوى)يضبباخالقابهيعترفانقبل

انه:القيامةالىالموتمنعبورأكونهعلىالبحرعبورالمسيحيونفتر3-

علىبولساستندولقد.القيامةلدىللحياةللخروج،الموتمياهفيالغظ!.

هذاوعلى6.وروم2)-:ا.قورافيالعماذ،عنللتحدثالعبورهذا

يسوعفيهايسكقالئألانجيليةالرواياتقراءةيجب،41خرمعوبصلة،المنوال

فيه.والتامل41خرنصقراعةالىتدعوناالفصحيةالليلةليتورحياانكماالبحر.

اللنلرقا!الته!ي!

الخروج!ي!عياق

1القرنفيمصركانت r91السلالةفرإعنةوكان.تنازعلاقوه

بتنميةواهتموا،وهياكلمدنافبنوا.بلادهمتوسيعالىسعوأقد(مسيس-)را
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الخ!وث!30

احديكنالأ.كإلهاعتيرالذيفرعونالىتنسبمصرخصوبةوكانخا.الفنون

فيالتأريخيةالمصادرتقولفماذا(؟الشص)الهراأبنأي،مسيس-رأاسمائه

؟بالخروجالمتصلةالحقبة

مصر،فيالساميينالبدومنمجموعاتوجودالمصريةالنصوصبعضتذكرأ.

جاعواسايننأي"سيويين(الاسمهذايعىانالمحتملومنعابيروالوهم

مصر.سيطرةتحتكانتكنعانارضانالمؤكدمنالهالا.الشرقمن

ابنميرنفتاح،فرعونانعصارمسلةفيالاولىللمرةاسرائيل"11أسمذكرلقدب.

المدنمنقائمةقلبففي.0122عامالىترقىالي،الثافيرعمسي!

حصينة:مدندونمنشعبااسرائيليدعوعليها،استولىانهيتفاخرالكنعانية

ماموسىحماعةالمقصودهلولكنفسل".لهيعدلمو،اجتيحقدأسرائيل11

؟كنعانفياستوطنتقدكانتاخرندقبائل

واموسييستوتفيكماابن"،امولود،1ويعى،مصرياسم"موشى"موسىاسم.ت

-مسيس.رافي

وكانرامسيس.-وبىتوم-بي:سنتودعانهمامدينئين11:أخريذكر.ث

بناءكانهناومن؟النيلدلتافيطيبةمنعاصمتهمنقلواقد91السلالةفراعنة

الثافيرعمسيسانجازاتمنفعلاكانثوالئ،المستودعاتالمدنهذه

-1224(.ا092)

ورعمسيسبي-توم:مزكدةتبدوفقطالاطرافمدنهناك،الخروحمسيرةفيج.

ألانطلاقربين(.r.ا-9:ا)تثالوصوللدىوقادلق،الانطلاقلدى

الدقة.منهزيدالىالبلوغامكانيةدونومن،والجبلالبريةهناكرالوصول،

.المقدسالكتابطبعاتفيالخروجخريطةالىننظرحينفطنين،اذن،لنكن

اجبل1عنتتحدثالرواياتفلأن،الجنوبمنمسيرةالخرائظاقترحتواذا

سيناء.جنوبلبالاجبالهناكوليسا؟اللةا

19
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هولخلا30

المو!!و؟

المخفصالفه

ناتننلا:اسرائيلإيماناعلانيرسوعليهالذيالاساسالحدثهوالخررجا(

هذارنسيان.11..العبوديةبيتمنمصر،ارضمناخرجكالذيهوالهك،الرب

لذلك.أدئةشعبكونهملحقيقةعنفى.ممثابةهوإلاسرائيليين،قبلمنالموس!سالفعل

حدثوسيجدمرة(،)124مصرمنالخروجبهذامراراالقدمالعهديذكرسوف

)اباناتبالذاوجودهفيمهددانفسهالشعبيجدوحينمستمرا.تأويناالخروج

الذىفاللةمصر.فياللةبعملللحاللذكر،(المثالسبيلعلىبابلالىالجلاء

اشعياالبىهوذ!مستمرا.الخلاصيبدووهكذاايضا.ينقذهسوف،شعبهحرر

بصفته،بالفصحالاحتفالأئا4-55(00)اش!جديد"اخروج1عنيضحدث

الشعبيحتفلوحين.اللةخلاصفيهيتمالذيالحاضرالوقتيعلنفهو،ذكرى

كلنموذجهوالخروجلأنالاذلكوماالعحرير.آنيةعلىيؤكدانمافهو،بالفصع

Let!:ينشدونالمتحدهالولاياتفيالسودالعبيديكن)ألأتحرير my people go

يخرخ؟إ(.سبىدع

روايةبكونهاوليس"كرازة"،.ممثابةنفهمهاانيجب،الرائعة14خرروايةان2(

تحريربوحهالاساسيةوالعقبة.ينقاتلهنا،،اسرائيلنرىلاالوافع،وفي.قتال

الاعداءانذلك.اسرائيلايمانعدمفيوانما،المصريينفيتكمنلا،اسرائيل

بلدأكمااو)مصرذاكاوالشعبهذاليسوأ،منهماسرأثيلشعبادلةيخفصالذين

جهةمنبالذاتاسرائيلايمانوفلةجهة،من،الازمنةكلفيالظالمونوانماآخر(،

مصر.وليساسرإئيليخصموسىاعتراضاننجد،1-4ا41:3خرففى.اخرى

.والايمانالخوفلننالاختياريجبوهكذا

"2
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الخ!ويب30

يواصارالمخقصاللةنرىذلكومع،مصريونهناكيعداالجديد،العهدفي3(

أحمهالذيهذأ،بيسوعأبجرقدنهايى،جديدعبورجديد،فصحهناك.عمله

البحروبصدد،الليلبصددالرمزيةنجدإلاناجيل،وفييخفص".اللة11يعىبالذات

يسوعيسيطرفيهاألىالمشاهد)راجعاللةعليهسيسيطررالذي،عبورهيجبالذى

منألاماكنوفيألمحرر.الالهبانهتذكروهى(،العاصفةيسكناوالبحر،على

الذيناولئكعبرويعمليتكلمالمخلصالالهيزاللا،مقهورونالبشرحيثلمالعا

العدالة.اجرامنيجاهدرن

لى!للمئاقلثدةأ

ا!وج:

والتاويخالمقديىالكتاب

وانماا،جرى؟ااماذا1هوليع!الرواياتهذهمثلعلىئطرجسوالاول

المؤرخين-عملالماريخبصددنلسناا.لنا؟اتقولانالروايةهذهتريداماذا1

ناهواسرأئيلشعبيهممالأن".مقدس"تأريخبصددوانماالعصري-بالمعئ

ما،حدالىيشه،وهذا"كيف".وليسمصر،منالخروجتم"لماذا"أولأيقول

(.والعلمألايمان:االملف)رأجعالخلقةروايات

الاحاطةبالامكانهلمشر:عا:التاريخعنالسؤاليبدو،ذلكومع

الا،الخروجبضانوجغرافيةتاريخيةمؤشراتهناكانرأينالقد؟الخروجبحدث

الحكم.فيكانالذيالفرعرناسمحئولا،الحدثتاريخمعرفةلناتتيحلاانها

ناالبتةبامكاننافليستفسيرما.مع،حكيتكما،الروايةسوىلناليسوهكذا،

نفمتره.اندونمنحدثانحكى
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الخ!9!30

)انظربعضالىبعضهاجع،الخروجروايأتفي،عديدةيقاليدهناك

الحدثهذاروايةفيطريقتهامجموعةولكل(.التوراةتقاليد:ادناه4الملف

يدأ"انطرد:وكأنهالخروجتعرضنصوص،المثالسبيلعلى،هناك.الاساس

وكأنهاخرىنصوصتعرضهفيماا(؟:11؟ا)6:اطلاقهم"علىتجبرهقوية

نصوصوهناك(.ه:1)4هرب"قدالشعبانمصرملكاخبراكماا:هرب

تفترضفيما؟المتوسطالبحرساحلطولعلى،الشمالمنمسيرةعنتتحدث

.الجنوبوجبالالاحمرالبحرعبرطويلامسارااخرىنصوص

الخروجفان،بدقةالاحداثعلىنقبضاننستطعاوانحئ،ولكن

شعبانهجيدايدرلتفهو:المؤسسالحدث،الاسرائيلىالشعبالىبالنسبةهو،

وبهذا.الطويلتاريخهمدىعلىالحدثهذاالىالرجوعفييستمرويموف،مخلص

علينا،يتعينوهكذا.اسرائيلتقاليدكلفيمسخلانهتاريخيا:الخروجيصبحالمعئ

الىالطريقةحولاسئلةنطرحانقبل،المرويالحدثمعئعننبحثانأولا،

.الرواياتبهاتكوشا

ةأصلة!ألتهرأء

ال!روبمي!فر

بناالجديرفمن،الاسرائيلىللشعبالمؤسسالسفرالخروجسفركانلما

34)1-24الروائيةاقسامهفيمستمرةبقرإءةنقومان - r2.)jلسفرمخططهوذا

المروية:إلاحداثمعئويبررقراءتهيسهلانشانهمنالخروج

موسى()مهمة27ا-6::االمعقن:التحرير10

28تأخرآعرفتحرير2. : Iا-Jمصر()ضرباتا

البرية(البحر،،)الفصح1-216:المنجزالتحرير30
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ث!الخ!309

اللةمعاللقاء1(:1ا-24::)17سبناء:ليالند40

00:21-1Y:العشرالكلمات

العهداحكام:22-2323::002

العهدإبرام:ااا-0:24

المستقبلية(عالعبادة)تنظيمrا-42:21:المعقنالسجود50

-rtتأخرأ:عرفسجود6. nالعهد(تجديد،الذهب)عجل

54المنخز:السجود70 . - rالمنظمة()العبادة

وبين1،23،الفقراتبينتوازنهناكالعهد.المركز:فينجدرهكذا

اللةاثباعالى(العبودية)-لفرعونتبعيتهمنالشعبانتقللقد5،6:7،

سيناء.عهدفيرتكرسمصرمنبالخروجبدأالتغييروهذا(.الحرية)-

بازاءفلسناسبق:مامعانقظاعاتخدثان7وoالفقرتينبانايضالاحظوا

جذورهاتجدالعبادةلانذلكلماذا؟للعبادد.وقواعداحكامبازاءوانما،روايات

مأثرلاستذكارليس،وسيلةهىوالعبادة.لاسرائيلوجودلابدونهالذكلماالعهدفي

فيأضيفتالعبادةاحكامانلاشكسيناء.فيالمبرمالعهدنلتؤوانماحمسب،اللة

أورشليم:هيكلفيالمعافالخبرةضوءفي،المؤس!سةالاحدأثروايةالىلاحقوقت

اسرأئيل.بداياتالى،موسىألىالمؤسسةهذهورقىانالطيعىمنوكان

تما

11وثمتهللابلىافافيا

(136)مزمور

للإلد!حتهولد!ع!نه1\لرب1\حمدو

رحمتهللإلدفىفىلاطة1\فى1حمدو1

رحمتهللإددطار1وردة!يد1حمدو1
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الخ!3095

حدهولعظ؟1لعإنب81!غ

بفطنه1!لسمو1صاغ5

1بهعلىلارص1؟ل!ط

لعظ؟1ت1ير1!صأ

بلا،1طكملسع!"1

للب!1لحكمكب1لكو1لقعرو1إ9

إل!طليهصرظ!ب.

بينهمهن1نيل1سرئخبئ1

هبسوطةخوذ!لؤيآبيد

قسعتن1فىلقصب1جمرقايغ3

ودطهلي1نيل1سرئجيز"

موقحءثزعودوجيسهه

برية1ليئسيز!!ثعبه16

عظطءه!فيلتظر!

مقتد،ينه!فىوقاتد1

لاموري!1مللثسيحود91

؟!فىهللثوعوج1

6طبر1!فطوئعطي1

عده1ثبولا!رم!1ظ22

مذلتناليذكرئا1لذيهو2

مإلقبمن1تسكو"1

نجزهبئرذيكليرزق2\لذي

ت1لس!و1\فى21\حدو

فىفىلإلد

ظفىللإلد

قنللإلد

ولنلإلد

لا!لإللى

للإلدطفى

للإلد!ر

للإيدولر

للإلد??

للإلد!فى

للإلدولفى

للإلدولفى

للإلد!د

للإلدلأن

للإلدولفى

للإيدفىد

للإلدقفى

للإلدولر

للإلدفىد

للإلدولن

للإلدفىفى

للإلدولفى

للإلدولد

حته

حمته

حمته

حته

حمته

حمته

حمته

حمته

حمته

حمته

حته

حمته

حمته

حمته

حمته

حمته

حمته

حته

حمته

حمته

حته

حمته

حته

للالهالكبيرالالفيالمسبيجتيارفيالحراالىهذاالتهليلمزموريدعرناأ(

نأونتعلم،الماضيةاللةمآثر،اسرائيلحلىعلىايضا،نحننصتتز:المخلص

الفصحمزاميراحدانهاللة.شعبوحياةحياتنافي،اليومالخلاصيعملهنكتشف

الكبير(.)الهللاليهردى
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الجماعىالتسبيحالىدعوةأ-2:3(

الخلقةعجائب4-9:

الخروجعجائب:1ا-6-.

التاريخفيوالخلاصالميعادارضعطيةا-7:24

الخلائقكلتقيتالذيدفةتسبيح25-26:

وفيالخروجوفيالخليقةفييتفجرالذىاللة)جسيد(حبتعلنالردةتئلا3(

اللة:المقدسالكمابيحملهاالىالبشرىينشدالمزمورهذ!ان.الخلاصتاريخكل

اليوميصنعهانيشاء،السابقفيلاصرائيلصنعهوماوالمحرر؟الخالقانه.محبة

25(.)آبشر"ذى"لكل

الفصحيالعشاءختامفيوخاصةالمزمور،هذايسوعصلىلقد4(

فهو"(.الزيتونجبلالىوخرجواالهلل(مزامير)تلواسبحوااثم26:031:)مئ

وهذاللبشر،الآبحبعنالاعلانفيئلخصكلهالخلاصتاريخانيدرك

خاصته"ليحبفصحه،أيالامه،الىبحريتهدخلانه.ذاتههواقتسمهقدالحب

ليحياابذله،جسديهرانا،ساعطيهالذيالخبز11ا(؟:13)يو"النهايةحئ

+.الجديدةالخلقةبدايةفيامتهوكانت(.اه6:)يو"لمالعا

...

فيوئائي...للجدلومثارخلطسببالغالبفىهيلكلماتئعريناتببضعةالملفهذائيل+

بنيئاريخاطارفيدومارلكن،الكئابهذافىكثيراوسثسئخدماسئخدمتالئي.اسرأنيل*كلمةالمقدمة

(،عشرةالايثنا)النبايلبنوهبهوتسمى92(،32:)ي!ليعفوباللهاعطا.الذيالاسمانه.الدينيلسرانيل

عامبحدومن.السامرةوعاصمنهاالشم!مملكةالىيشير339-722()هنالملكيةزهنفيواصبج

7 Y،Iبهوذا.شعبعلىئطلقبدأ

عضوفقطئصنياليومولكنها،يمقوبنسلمن،اسرانيلابناءكلعلىألاسرانيلي"0لفطةويظلق

اسمفهو)عبريم(،المبرانيين+1او"العبرإني.اسمامأ.المؤمنلليهوديمرادفانهاالمؤمنة.الدينيةالجماعة

فبلالاخيرةالقرونفيالااسمهميصبعولم-اسرانيلبنيعلىالقدماءوالفلسطينيونالمصريوناطلقه

الميحد.

يممكنهاككالئيالاردنونهرالمئوسطالبحربينالممتدةالمنطقةعلىيدل+كنعاناسملانواذا

اطلتهقدكأن+فلسطين.اسمفان..،.اسراييلبنيفبانليممنفيهاواسئوطنتالاموريون()اوالكنعانيون

بعدالاالمقدسةالأرضعلىرسميايدلولم،كنحانمنالجنوبيالساحلمنطتةعلىاليونانالجغرافيون

ارضالىيشير،الاخيرةالقرونمنذ،واصبحاورشليم(،علىالكاملالاممئلاء)بعدللميلاد135العأم

)المعرب(.يسوعزمنفياليهود
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!
ا!لىا!ا!!

لحئوىا-
يوشياعلاح1:مقد!.
نصكل:.

1-26،11:،ئثإلمحانهيعلن1ئيل\سر10

0001،6")تث1ئيل1سرياأممح\.

15،،ئثجتماجم!ة11غثرس.

إليحمور1خن!رالقديهـ:قال!ثم.

لعهد1:الموفوصم.

فى،لاو1لحمسآ1)\لاسظ!1ةرلتو1تقاثيد:قهثةلظءاد.

لاث!زع1ثعنيةسفر:اللآاءة!اطة.

لأ،"!!)مزشريعى1فىشبيياأفخ:!ة.

151

153

\"6

915

113

11،

116

11"

911
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الاياثت!اميثنية.4

المتهد!

يويثييااملأح!

لسانعلىجاءتوشرائعخيلاباتمجميرعةالاشتراعتثنيةسفريبدو

جيدا:نميزانالضرورممطومنوفم.ذلكانالا،الخروجنهايةفيموص

كنعانالىالدخولوقبلموسىموتقبلاليها:يرقىالئالوهميةالحقبة-

.(0021عام)حوالي

622(.)عاميوشيا:،صلاحا.لخطاباتبتدوينفيهائوشرالىالحقبة-

6(.)القرنبابلالىالجلاءخلالالنهائىالانشاءواخيرا-

لفملالها!!2

الملكحكنمابانم.،.قالسابعالقرنالىالاشتراعتثنيةسفريعيدنا

كانتوبينما622،عاممنيومففىq(..1'-46)0يهوذامملكةفييوشيا

22:مل)2"الشريعة"كتابهو:كتابعلىعير،الهيكلفيصيانةاعمالتجرممط

هذاالىواستنادا.الاشتراعتئنيةسفرسيدعىلمااساساسيكونالذي13(،ا-

القياموكانكبر؟وسياسىديىإصلاححركةاطلاقالىيوشياعمدالاكتضاف،

)العاصمةضعفتقدكانتالاشوريةالقوةوانسيماممكنا،الاصلاحهذا

.71(2عام،سنواتعشرغضونفي،البابليينبيدسقطتنينوىالاسورية

.سليمان/داودمملكةوحدةبناءاعادةالىتهدفالملكمقاصدوكانت

مملكة:شطرينالىانقسمتقد339(،)عامسليمانوفاةبعد،المملكةانذلك

هذهيعيدلكىويوشيا،يهوذا(.)مملكةالجنوبومملكة(اسرائيل)مملكةالشمال

منويجعل،بالوثنيةتاثرتقدكانتالىالمختلفةالمعابدازالةالىعمد،الوحدة
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الاشت!اعتثنية.4

تعثركما،الشعبلدى.عديدةمقاوماتاصلاحهولقى.للعبادةمركزااورشليم

تيار-ويسمىالتيارهذاوسيحمل6..9عامالمبكرموتهبسببالاصلاحهذا

الجلاء.بعدلاره-الاشتراعتثنية

ا!الفيف!ايحتفقلةسغل

إليونانيةمنتأقي(Deuteronome)"الاشتراع"تثنيةتسميةان

(c(deutero- nomionللكتابالونانيةالترجمةلانذلرت"،الثانيةالشريعة11وتعى

A)تث"الكتابهذامنانسخة1عبارةترجتالمقدس : 1 V)فليسالثمكل.هذأا

انطلافةتعطىانتريدقويةموعظةهومابقدر"،ثانيةاشريعة1الكتابهذا

ألاشتراعتتيةسفريبدووهكذا.مديمةلشرائعتأويناوتجرىيوشيا،لاصلاح

الىالدخولوقيلالصحراء،عبرمسيرةخاتمةفي،الاخيرةموسىوصيةوكأنه

خطاباتتؤطرهاا-26(2)تثدرائبزمجموعةالاساسفيانهالميعاد.ارنر

للغاية:مبسئطمخططوالكم.موسى

موسىموتباتالحطفرانضمجموعةاكفياط!بالاولالح!ب

لاضرةاقدما(الاكر)القم)توجهي((ائي)رو

343-031-6292-11:2321-64:444:54-:ا

العهدوطقوس

27-28

مملكةفي،الثامنالقرنالىالفرائضمجموعةمنكبيرقسمولاشكيرقى

يوشياأصلاحابانوأسع،بشكل،سيكتملالكتابهذأانألا)اسرائيل(.الشمال

الميعادارضامتلاكانذلك.والشعباللمبينالعهدلاهوتمنانطلاقاالجلاء،وطيلة

المحررينألىبالنسبةاماالعهد.مذأعلىبالامانةمشررطاليها-سيدخلون-الئ

للعهد.الامانةعدمفيتفسرهاالكارثةفستحدالجلاء،زمنفي،الاخيرين

تثنيةتيارررادهم-ونعىيوشيااصلاححركةوغاظهدفان

والاحتماعية،الدينيةالشعبلحياةدقيقةاحكامأعطاءبالتاليهو-الاشتراع

وهذا.الشمريعةلهذهالامانةفيالعيتربضرورةأسرائيلىكلاقناعوبالاخص
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5االل!ثلنتثنية.4

ارض)امتلاكالسامعلاقناعالمستخذمةالكثيرةالبراهينواحد،أنفييفسر،ما

هااتسمتالئالقوةيفسركما.(،..اغالطويلالعمر،الخصب،السعادةالميعاد،

سيؤدىالامانةعدماوالامانةبينالاختيار:واضحالبديلحيث،النصوصبعض

.الموتاوالحياةالىبالتاليأى،اللعنةاوالبركةالى

ايطنهيعلنايعرائيلى

(1أ-أ:t"1الاشتراع)تثنية

.؟!الأيأت!انثهثننراثدوانميرتقافةننثرنخانظق!ثفلأ6.........يخخت!قي.انفقثذ

:28(.279)تت9لكناتبركاتمنيرافقهماممالكهـد،ابرا!تكذمنهالاخيرة

يككل!:رائمايمانيلاعترافالفرصةيصبمالبواكير()تقدمةالاولفالطقسط

.الإلثبترإ!نجثبب!بببمر!بإبيم

وسكنتدؤ!ئت!ه!*إولط1طكلرب1يعطيك1لق1لا!صدخلعت1ذ1و9

لرب1يعطك1لصي1!فكمنجهمخزلذي1لا!ص\ثحركلجصر1بوهنثخأ1يلا،

ممه،1يخعهيئجل1طك1لربي!!هلذي11لمكافى1فى1معقودك،فيوفمعهإولط،1طك

تد1ني1طكث!بيو!11عين":وتللإول؟1تلكلييكوفىلمذي1لكاهن11فىوأتي2

هنلسلة1ث!هن1فيخذ"إول!.يعطبفى9لإولظلرب11قسملي\صلا!1دخلت

1طك.1لربمذبح1ط؟ثيفمعلايدك

صد1فىندل6د1مياتالفا،كافىإلي1د1طك:\ثرب1ط،فتقولمتتكلم.ئم

لينا61ظئ!*كرةلؤيآعظيمآأمآ!ثنفصاق،قلائلدبلمحهنادن1!!و

ثسمحإولف،د1لرب11فىف!فصر!ط.عملاعلب1ف!ووثزذلوظ1وفىيو1لممر
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امالاشتاتثنيه.!ا

وذ!1عثؤيئي!دهصرمنلرب1جناثاخرولوظل!،وعنا،ظذلنا1ىورع!وظ1لرب

هذهعطنا1و\لمكافى1هذ1لىع!د1وو1.9!قخووإلاتوعطمخوفومبسوطة

لي1لادين1لمحركر1يدآتي1نذهاء1لافى1د01دعسلاخبفيتدد\دظ،لادص1

.دبياإطها1عطيتنى

1لجروبكل1ثرحو191طك.\لرب1ها،1سجدو1طك،\لرب1ط،ف!عهاثم

وسطك.في1لذكطلنزيل1وللاوي1و\نت،وبيتكلك1طثث1لرب1عطهلذي1

ا!جهالب!نظلة

وفيها.بالههايمأنهاسرائيليعلنخاص،بنوع،العبادةاحتفالاتفي

تقدمةطقسسوىاأا-26:تثفماآنيا.ريجعلهالخلاصتاريخيستذكر

ال!س.معئعنتكضفكلمةترافقهالبواكير،

اباها.اعطاهالذيدتةغلأتهبوأكيريقدمإنالاسرائيليعلى:ا-4

.للخروجالمؤسئسةالاحداثيحكيحينايمانهباعلانبقوم:ا.5-

العيد.مائدة:العبادهمنجزءهوالذكماالفرج:اا

مكلومات

دتةتقامانهاالحبرب(.الاولى)وبالدرجةالارضمنالاولىالغلالهيالبوابنر-ا

هوانماالزرأعي،والغئ.لشعبهاعطاهاألىألارضخصيوبةسيدكونهالىلتشير

عمليتواصلوفيه،الالهيةالبركةمنالشعببتيقنفيهالذيالموقع.ممثابة

جيل.لكلالخرو!نهايةانهالتحرير:

اورشليم،هيكلبعىانمااممه*،فيهلئجلالهلشالرباختاوهالذي*المكان2-

اورشليماسميوضعانالممكنمنيكنوأيوشيا.منذالوحيدالعبادةمكان

تثنيةسفرفيالبتةاورشليماسميردلملذا.مفارفةفتلك؟موسىلسانعلى

ا؟(.8:ا4تكفيعدا)مابرمتهالاستراع

"5،
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ا!لاشتلاتثني!.4

هأتينلانذلك.المقدسالكتأبفيسويةيذكرانماغالباوالتريل،اللاري3-

حياقماكانتفلقد.مزلةالاقلالاجتماعيةالطبقاتضمنكانتاالفثتين

الاخرين.بسخاءمتعلقةكونها،مهددة

اسال!

كله،الخطابهذاوفي.النصهذافيالمذكورينالشخوصلكلجدولاضع-*ا

نحن؟هو،،انتانا،:المختلفةالضمائرترجعقنوالىقن؟ومع؟يتكلمقن

.عديدةمراتتترددالىالافعالثمومن،ايتةهوفاعلهاالىالافعالسجلوا2-

الشكل؟هذاالتأكيديتمامرأيعلى

يتواصل؟حدأيوالى،الخلاصتاريخيبدأمئ،ا.-26o:تثمنانطلاقا3-

(.المقدسكتابكفيالحاشية)انظرا؟االتائهإلارأمى11هذاهومن-يا

ةءللقلاترامسا

معالعلاقةعنللتعبيرطريقةهيطقس،كلفيالحالهيكماالبواكير،تقدمةا-

وهذا.الاخرىالكنعانيةالالهةوليس،الارضمالكفهو.معينةظروففياللة

بالعهد.الالتزاماشكالمنشكلهوانما،الايماناعلانفيه.مما،الطقس

للفقراءذكراهناكانطالماواضحا،النصلهذاألاجتماعيالمردوديبدو2-

الاجننيعلىتدلانمايخير(:)وبالعبريةالغريباوالتريل"11وكلمةوالترلاء.

فعلىT(؟5)مصرفينزيلااصبجقداسرائيلكانكماممامانزيلا،اصبحالذي

ولكنهمصر،فيبدأقدالتحريركانا(.ا)آالتريلالىيلتفتانالاسرائيلي

ونزلاء،اسرائيليينمنفيها،الساكنينوكلالميعاد.ارنرفيللجميعيتواصل

.الارضبثمارالتمتعألىمدعوون
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2لاشت!ااتثنيد.4

اسرائيلفاعيادللاستذكار:راثعانموذجاهذهالبوأكيرليتورجياتعرض3-

.الخروجباحداثربطت-بالفصولوتتعلقزراعياصلالىترقى-وهى

الايمأنفقانون.المسيحبفصجربطتالىالمسيحيةالاعيادمعالحالهىوهكذا

فيبهئحاقرشخصىايمانانه:إلاسرائيلىالايمانقانونكرارعلىهوالمسيحى

الكنيسة.قلب

0011.ايعرائيلىياايعمع11

(6الاشتراع)ئثنية

خملأقي:قانخةفيئ9يخأتنيالشرلكهنمتات،نجفثانةفقدفةف!القفثذفدأ......

تثنية:سفرةيالمحملاتابرزاحدانمالكشر.الكلماتبكدمباشرة9،الثانيموسى

ك!:اةناعالىتهـدفالموعفلةةهـذم.اسرانيلايماناعلاتينضمتكونه،الاشنراع

التبهببغلب!إالبمإلبب!مبهلي!جةلبية!!ابريابثيانجيمبببماببميمبميرةاببمرإنجيلى

عثمكم11فى1طكم1لربأمرني1لصيلاح!أ1و1ثمقلفر1وعميآلو1هيوهذه1

1طك،لرب1تفيلكي1ل!ئوط،1ليهايلروفى1نتم1لقص\31بلاليلحم!1!ولط

إلا؟1فىطوإلنكوإلنوإشك\نتبها،آهزك1ظلي1!ولهوو1ئفهثزجمعطثظ

يضر\بهتصيبهاتعمل1فىحركل1ر1يخل؟1سر2فاممحإلامث.يطلرلكيبتثث،

وعسلاحليبافيتدر!1رصليإطثث،1"ثرب1لك!لكطجدأ،بهتكزوفىوط

بى1طكلرب1فأحبب5حد.1و،بهو1وو1لرب1فى:1ئيل1هـرياممح"1

يطيو!1بهاآمرك1تلق1لكلطت1هذه6رلتكنثؤتك+كلونفسككلرقبك

لطيق1ليهشت11ذويتكليجلست1\ذبلا،كلمهموبنيكعلى!و!ددطقلبلث.

15،
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لاشت!اعاتثنيد.،

كتئلا1*وجمنيك.ينععانبولمتكنيدك،علىعلامة1عقههاو8.وقمتنمت11لأو

بيتك.ب1إلودعانمعلى

!1سحق1هيمإلاي!طئك1قسملئ1لا!كأ11لى1طكلرب11\دخئكذ1ر.

خرواكلمملوءةويوظ91تلا،1حسنةعظيمةهدظإططيعطيكد9ريعقوب

وثبعت،كلت111ذوس!:تغراو!يتوظماكروومخفرها،امحفو!ةإول!وتحلاها،

بل29لب!ودية،11ردمن،هصر1!!منجكخر11لذيلرب1تنسى1رظحذ!12

غل!.وباليتعبدوإولهتتقي1الكلرب1

ثرب1لافى59يكم،1حولى1لسعوب11طآمنخرى11طةو!1ء9تسرولا"1

وجهعنثيبيدك1طكلرب9عيكيغفمبلالكي،وسطكملييخور1فى1طك

لرب1و!ط1حفظو1بل!1ق!مة،فيجربتمرهكط1طكم،لرب11لامخربو16.لا!!ق1

بها.كم؟هرثق1يفط1وثزرهـث!دته1طكم

وترثوتدخل1يضرتصيبلكيلرب،1عيئفيل!خ1و1لقويمم!نع1و1

1هامك،من1ئكعد1جمحيبدد91\رلإولئكلرب1عابها1قسملي1لطيبة9لادص1

لرب.1تكلغكط

كم1مرلين1لاحكا؟1و1ئمق1لفرولسهادة1طقائلا1كدإلنكسالك11ذو02

بيدهنلالرب1خرفي4لمحصر،لفرعوفى1عي!دكاننا1لإلنك:9\فقل1وو؟لرب1بلا

9ممبيتهكلوفىوبفرعو.لمحصروطنلةعظيمة1رقخووإطتلرب1رم!خ11لؤيآ،

عيلإولف،1قسم1ليص1لا!ويعطبيدخكلكيووكهن!ىخر231وعيوظ،

خرر9يصيتلكي1!،لرب1وتفكلهاثمق1لفر1طأهنعم!؟فىلرب1فأمزتأ"

فى1عتحر1\ذ،لرديكورو1015هذيوهنافيكمابة1قيدعلىويحفظنالإط!1كل

1و!ظ.كط1وو\لرب1ها،كللاميةلو1بهذهنعمل

ا!ماللآنظلة

الاشترأع.تثنيةاسلوبالىينتميمنميزطابعذاتمقدمةا-3؟

ونقلها.وصاياهحفظحبه،الىدعوةاللة،وحدانية:الاسرائيلئايماناعلان4-9:

الوثية.العباداتومنأدتةنسيانمنتحذير:ا-91.

.الخلاصتاريخ:اسرائيلشرائعبشانموجزتعليم0:2-25
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اللشت!اعتثنيد.4

مكلومات

يااحمع"،اسرائيلشيمع8:اليهوديالايمانعنالاعلان-49الاياتتشتر-1

واحد،هوفأدئةالوأحد.بادتةألايمانعلىالوأضحبالتاكيدتبدأوألى!اسرائيل

لدىالالهةتعدديةمنالعكسعلى،حقيقةأيةعنكلياويختلفاحد،وهو

يوشيا.اصلاحمنذ)اورشليم(الوحيد"11المعبدكانهناومن.المجأورةالشعوب

تاريخمدىعلىللامتحاندومامعرضاالوابدبأدثةالايمانهذاوكان

الانبياء.تدخلاتكانتالايمانهذااجلومن؟اسرائيل

اليهودكان".عينيكوبين...يدكفي"علامةعنالحديثيجري8الآيةفي0-2

)عصابةصغيرةعلبةفيالرقمنقطعةعلىالمكتوبالنصهذايحملونالاتقياء

بصلاةيقومونحين،الجبينوعلىاليسرىالذراعفيويربطونها*تيفيلين"(او

تحتويعصائب،والمدنالمنازلابوابعلى،ئثبتوكانتوالمساء.الصباج

*ميزوزا*(.يسمىما)وهوذاتهالنص

تثنيةسفرميزاتاحدىنلاحظ،كثيرةاخرىمواضعوفي3،الآيةفي3-

انتم"(،)11معىكلهالشعبانذلكانتم".11واشا"11بينالتناوب:الاشتراع

11(.انت)11الوصاياحفظعنالقةاماممسوولواحدكلانالا

اسفل!

الافعالكلاكتشفواثم؟الرباشريعة"1الىتشيرالىالكلماتكلعنابحثوا-ا

وتلقينها...بنقلهاالمتعلقة

الىأنتبهوا.الكلاموأفعالالعملافعالبينميزواf(9-)آ"اسرائيلاشيمع1في2-

تستخرجونها؟الىالخلاصاتهيوما؟الجسماجزاء

العهد؟فهمعلىا-216الاياتتساعدكمكيف3-

11(.العهد11موضوعفيادناهتوضحسوفالمسالة)هذه
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2االاشقيثنية.4

ةءللقل!توامسا

له.برنامج.مممابةوهو،"الشريعةاكتاب1مقدمةفيهذاالايماناعلانتجد

ولا،الاشتراعتئنيةسفرهايمتازالىالمفرداتعلىالسادسالفصلويحتوي

ثممنوهي؟الربلدنمنتاتيفالشريعة23-25.وا-3الاياتفيسيما

بركته.يتلقىانللمرءيتصئكىوتققن،وتطبقتسغانينبغىكلمة

شكولايتلوهاوكانا؟ااسرائيلاشيمع1العبارةهذهيعرتيسوعكان

9231-:ا2فيالنصهذاالىانجيله،في،مرقسوعاد.تامبشكلويعيشها

91:1أخمنالمأخوذه0011.مريبكاحبب11:اخرىعبارة)مع A).

لسانعلىوضعتالىالاقوألبينستعبارتيننجد16و613:تثفي

.83:تثمنالثالثالجوابيأتيبينما1(؟70،:4)مئتجاربهابانيسوع

منالربايحب1الذيذاك،الشريعةعلىالامينالاسراثيلياذن،هو،فيسوع

ذاتهالوقتفيولكنها،التجربةمكانهى،اليهبالنسبةوالصحراء،".قلبهكل

الامانة.امتحانمكان

اجتماعيةيثيوائع

(51الاشتراعأثعنية

أنخر!بخ:فيئ.انئمانث!فانخداثتثيالأن!نرانيفيةثفنثثلانغنف!دخأيقا!الثفقفدأ..:.....

الكبيد:اطلاقاعت9الديوناعفاءعتالحديثر9يدففيهالمحدر.بالقهالايمانوفي:

اجتماعيةابكادد؟نمتبيبليةشبريكلةهنالقفلي!ابجيوإنافيابكارو!كت:
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ل!لاشت!ااتفنيآ.4

دينعاحبكل:11لإلرهعنى1رهذ11ء.إبرثصنحسشيربمكلآخريط1

3\!ب.لم1ء؟لرلؤدقيقدلانهظه،1لاولزيبهيطلبفلا1لزفط،*لزيبهكأثلئبر

يكوفىلالكن8هه.يدكفلتبرئهنجك1علىلكيكودط1طوفطبه،لنريب،1

لرث!،1ثاهرإطط1طكلرب1يعطكلي1كألار1ليككب!لرب1لاد،فصرعندك

ي!و؟1بلاآمرك1ظقى1لوعة1هذهكللتحفظ1طكلرب1لصوتممعت5إفى

لا1نتوكعرة،1ررئقيركألك.كماففى1طكلرهط11؟ركك6ظذهط.وذتعمهط

عيعك.لاتتسلطوميكعرة،1همعلىوتتسلطتقترفي،

يعطيثلئ1ف!ث1رفي،مدنكحدى1فيخونك1منفق!عندك!فى1!1ذ

يدكفى1فتح"بلثفقر،1خيك1فييدكتقبضولاثالائقت!"قبكإولط1طك1لرب

ف:فتقوللظثه11\لفكرهذلتبكفييخطر1دحذر1و9يه.1هاي!ئي1رهقد1لزفطو

هـعثث،نعطهط،لالفقر1خيك11فىجمنثفتسوء1Lءلإلا1سهنةهطلعة،1ذسنة9لدط

\عطيته،11ذكرفولا1عطه،بل01خطينة.عليلثوتكوفىعليك1لرب1فى!صرخ

مخ!لالارص111\فىث!يعك.كلولي1عطلمككليط1طك1لربككيبا!وبذلك

ثذي1لفقبم1و1لمسيه!لاخيك1فتح.يدكفنلايو!1آمرك1وللذلكفقرو،هن

101دفكلي

سهطفليخدهك،نفس!1نيةلبر1خنك11ونفسهدني1لبر1خوهن؟غك!11\ذ2

فلا،عندكمن1حر1\طلض1لأو1012حرعندكهنطلقه1وربعة1لسنة1وليمين،

يخعه1طكلرب1و*؟!كك،وهعصرتكريد!كغمكمن!ودهبل"1!!ظ،تطلقه

نا1ولذلث1الك،لرب1ك1وفدهعمر،\،كأيط1عبدكنتنك11ذكرو15.تعطيه

بهذ\.ليوأ11مرفى

لا!مة1لهوطإلتيتك،حب1وجك1لانه،عندكمنخرج1لا!4:ظد1

1هنكوللإلد،1نهدلكثيكوفىهطهط،1نهلىذنه1يط1هنخلهو1لمهقبثخذ!9هندنه،

كذلك.بلاتصخ!لظ

للثخدهتلعمةثان،عندكهن1حرإولهطلاقثث1جميكليلايعععب

هاتصنعه.كلفي1الكلرب1لكيخباركجر،1جرة1فع!سنيرمت

تستخد؟لا1طث.ل!بتقدلمهوغعث،بقركليلكيولدذكربكركل9

يطثسنة،1طكينةلرب11ط!كئة02بل،غنمكمنلبكررلاتجر؟1لؤركمنبكر1
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ل!لاشت!ااتثنيد.4

1وعمى1وعرجمنجم!بىدب1ن1\ثأط.وبيتك\نتلرب،1يختا!ه1لاي1لموفع

علىلطامر1رلنجمى1يكلههدنكفي2\بل9طك،ل!بثلاتذبحهلعيوب،1زطل

1لا!صعلىثريقهلكنثلاظكله،دمه،12\طلإلل.1و1لظيكريؤكط1ء،1لسو

ىول.

ا!اللآنظلة

ودينية:اجتماعيةشرائعثلاثالتثنيةسفرمناءالفصليتينمن

مرحلتين:وعلى،سنواتسبعكلالديوناعفاء:ا-اا

ذاتها.حدفيالشريعةا-6:

السخاء.ئعرض،الممكنةالانحرافاتازاء:اا7-

سنينسبعاعفابفيالعبرانيينالعبيدتحريرا-2:18

.الحيواناتابكارتفدمةr:-2ا9

مكلومات

للارضاسترأحة)سنةحسبالزراعيةالحياهعلىلاسيد،الرب:الذيوناعفاءا-

والاجتماعية.ألاقتصاديةأسرائيلحياةعلىايينابل(،سنواتسبعكل

يجيباذ،الخروجفيتمالذيبالتحريريقتدممطانمافهو،الديونالمرءيتركوحين

.الربمنتلنناهاالىالبركةعلىبالسخاء

طيلةلدائنيهمتابعينيبقو!انالمدينينالاسراييليينبامكانكانالعبيد:تحرير2-

ناطالما،الحياةمدىعبدايبقىاناسرائيلفيلاحديمكنلاولكن.سنرات

:بالخروجبليغتذكيروذلرن.سواهدونأدئةخاصةهوانساندر

هذهئقرأانوينبغى.0.11.الاخرينتحرراناذنفعليك،حررتمدكنتاذ11

الحصابقة.الشريعةمعالشريعة
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5الاشت!اتثنيد.4

بلبكرا؟حيوانآ،قطيعهمن،يستخدمانللاسرائيلييمكنلاالاب!ر:ذبيحة3-

اذا)الاالمعبدوفي،مقدسعشاءاطارفييااكلهانأي،ذبيحةدتةيقدمهانعليه

ومنطقى،دونمنيركلفحينذاك،للذبيحةلائقغيرالحيوانذلككان

اللة.منتأتيحياةكلبانتذكرالذيحةهذهكان(.منكائنقبل

اسفلآ

انت"(؟)11منومعانا"(؟)11يتكلممن،النصهذاكلفيا-

؟الثلاثالشراثعهذهمنكلفيالهك""الربعبارةتلعبهالذيالدورهوما2-

سلإكط؟.أمفاعلهوهلمره؟كلفيذاتههوهل

الآية4بينماالفوارقهىوماالفقراء؟بشأنالنصهذالنايقولماذ!3-

وضوحا(؟)اكثرااوالآية(واقعية)اكثر7والآية)النموذج(

ةءللقلىاترامشا

ادقفيالعبدكانلقدا-18(.)آالاوليمانالشريعتانسويةئقراانيجبا-

للعبدالفرصةاعيلاءيعىفذلك،الديرناعفاءئعقنفأنالفقر.سفمدرجات

عبدا.يكوناناضيلرهممائخرراذ،قدميهعلىيقفكي

وألأفقراء،اسرائيلفيالبتةيكونألأ:اعلىمثالالمثرائعهذهوراء-برتسم2-

منجدايقتربالاشتراعتثنيةسفرفيالمعروضفالمثالعبيد.ثممنيكرن

ونساء()رجالاالجميعفيهيكونشعبأي،طبقاتدونمنالمجتمعنموذج

7(.:41مرقسمعبالمقارنة11)آمنهامناصلاواقعيةهناكذلكومعمتساون.

فيالفتيةالمسيحيةالجماعةوصففيفقراء،دونمنلمجتمعالنموذجهذأونجد3-

)رسلالخيراتفيالشركةبفضلوذلك"،محتاجفيهميكنلمو11اورشلم:

حننياقصة:بالواقعيةايضاهنايحمظالنموذجهذاانالا32-34(.:4

.(11-ا:5)رسلوسقيرة
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5الالف!ق!اتثنيه.!ا

!للتهدللثلرقا!اا

ثمووابىيثعرائع

مجموعاتفييشبههامالهاالاشترأع،تعنيةسفرفيكثيرةشرائعهناك

ولاالمحمرعات،هذهواشهر.القدمالشرقمناحزىبلدانوفيالشراثع،من

الحجرمنكبيرةمسلةعلىالمسماربةباللغةمنقوشةانها.حمورإبيشربعةهىشك،

التنقيباتحملةابان1091عاماكتضفتولقداللوفر.متحففيمحفوظةالاسود،

175)حمورابيالملكصورةألاعلىلىالمسلةوتحمل.بايرانشويقفي . \- Y9V)

.العدلاله)الشمس(،كعتنالالهبازاء

وهوالبلاد،فيبئنةالعدالةيجعلالدى...حمورابيانا:المسلةفاتحةفيجاء

...الضعيصالقوكل!يقهرلالكي)ريسهر(ء،والسيالشريريسحقالذي

الثرائع:بعضواليكم

فعليهمركبا،اوختريرااوحمارااوخروفااوثورااحدسرقاذا8-

ئقتل.يرذ،ماللسارقيكنلمواذافعفا.ثلاثينيردان

ه!اصاحبئقتل...هاربينعبدةارعبدابيتهلياحداخفىاذاأ-6

البيت.

وكانففة،اوشعرمنذينماشخصعلىلاحدكاناذاا-15

بيتليطبيعيا"(+هوتا)أي"مصره*وفقالرهينوتوفيشخما،الرهن

لبة.بالمطتسمجلاالحالةهذه،رهينةاتخذهالذيالضخص

يبرهناندونمنشخص،زرجةالىباصبعهاحداتؤحاذاا-27

.شعرهنصفوئحققالقضاةامامالرجلهذائفزبشيئا،

يطيهاانفعليهوللىا،لهدلدلمالقالاولىزوجتهاحلىطفقازاأ-38

اثمبسا".1معيتناسبامالمنمبلفا
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5االاشنتففية.،

116-31Xواذاايفا.هوعينهئفقأالالثراف*،5احدعيناحدفقأما

لقأواؤاالففة.منكيلأيدفعانفعليهالشعبمنراحدعينفقأ

شرائه.ثمننصفيلى!عانفعليهاحد،لعبدعيا

وفي،مشتركةنقاطانلاحظالقدىم،والعهدالسمرائعهذهبينالمقارنةلدبن

شريعةوتكشف؟اليتيم،الارملة،الغريب:المجتمعفيالفقراءإلىالالتفاتالمقدمة

تجاههم.الحكاميبديهالذي.الخاصألاهتمامعنحمورابما

ويكتفى؟القوانينيسنالذيالملكهو،بابلففي.فوارقهناكانألا

العك!،فعلى،المقدسالكتابفياما.والعدالةالاستقامةيلهمهبانثه!الاله

منمجتمعهوالبأبلىالمجتمعاخر:اختلافوهناك.اللةمنالشرائعمرسىيتلقى

اسرإئيل،فيكذلكالأمروليستفقأ(،الئالعينبشان)القانونمختلفةطبقات

ذاتها.الحقوقالاشخاصلكرإالثرائع:نصصعيدعلىاقله

وئبسل

الع!لى

لقديم،1لشرق61،مل!جح1)دالفقطكيةالمكاهدال!.1

حمايةألاقطاعىيؤئنحيثالمعاهداتهذهجيدايعرفالقدمالشرقكان

اللةبينالعهدعنليعئرالمعاهداتهذهالاشتراعتثنيةسزويستلهم.لهالتابعينالمقلعين

تتضمن:المعاهداتهذهوكانت.واسرائيل

المعاهدةرراءهىالئالماضيةبالاحداثالملكفيهايذكرتاريخيةافتتاحية-

1(.5-اتخافيالتاريخىالخطاب)راجع
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5الاثمناتثنية.4

تثفيالشرائعمجصوعة)راجعالتابعالطرفلهايخضعاليالخاصةالشروط-

ا-26(.2

تث)راجعللشروطالامانةعدماوالامانةبحسبواللعناتالبركاتسيماولا-

.)27-28

لقفك!ا*اللىناتحهله4ل!ا،الح!اكهنا*2034

موس!ىانهالعهد.عنالحديثفيجدامتفائلةطريقةالاشتراعتثنيةلسفر

وفي.بهيرتبطانالشعببوسعفكان،شعبهاللةحررلقد:ايمانقانونعلى

واضرا،المتبادلالتعهدثمومن)الخلاص(،التحريرأولأهناكالزمئ،الترتيب

...وصاياهجميعحامظاالهك،الربلصوتحمعتاذا11:التاليةبالصيغةالشرط

،اذن،مرتبطفالعهد\(.28:)تث"الارضاممجميعفوقالهكالربيجعلك

قطعهالذيالهكمالربعهدتنسوأانمنلانفسكمافتنئهوااالوصايا:بحفظ

0011خيرا.تصيبلكي...ووصاياهفرائضهواحفظ2311(.:4أتث"معكم

4(.4:0)تث

عليكاتحل1:البركةالث!عبعلىيجلب(فسوبس..)اذا.الشرطحفظان

وتجاوز2(.28:)تثالهك"الربلصوتععتلانككلها،البركاتهذه

هذهعليكتأقي...الهكالربلصوتتسمعلموإذا11:لعنةسببسيكونالحفظ

الىتلكهى،خلاصةاروعولعل15(.28:)تثوتدركك"كلهااللعنات

الفور.علىنقرأهاانبناويجدر2،ا-.351تثفينجدها

البديدالي!دنة3.

تثنيةسفربدألقد.التاريخمدىعلىيتطورالعهدلاهوتهوذا

اسراثيليتهمونافمتثماؤما.اكثرسيكونونالانبياءانالامتفائلا،الاشتراع

.اخرىالهةنحوالتفتالشعبانطالماانفر!قدالعهدانويعتبرون،بالخيانة
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5الاشق!اتثنية.4

باتجاهاسرائيلبتحوليبشرذلك،معوهو،الانبياء.لاءهواحدهووارميا

8(.ملفادناهانظر31-34؟31:)ارجديد""عهد

فلي!.يسوعبذبيحةتمقدهذاالجديدالعهدانالمسيحيونوسرند

الكنابيولفاناللذينالعهدينأتد،العهدينهذينبينمفارقةنقيمانالميالوب

وليع!تحقيق.ممثابةالجديدالىالقدبمالعهدمنالعبورئقراانويجبالواحد.المقدس

تثنيةسفر)وفيالقدمفييكمنانمأالجديد،للعهدالقرأءةفمفتاح.قطعة..ممثابة

الفصحى.يسوعسرفيالجديد،فييكمنالقدمومفتاحخاص(،بنوعالاشتراع

لى!للمناقلثدةا

القوواةتقاليد

ناادرك!مقدستكونون،الاولىالاربعةالملفات.هذهدراسةاعقابفي

سنمولفمنهاسفركلبل،متجانسةوحدةتكؤنلاالتورأةمنالخمسةالاسفار

نعرفها،كماالاولىالخمسةوالاسفاربعض.الىبعضهاضضتمختلفةتقاليد

ينبغى،يأتيماقراءةمنتتمكنواولكيم..قالخاصالقرننهايةفيعزراثبتهامد

بعنوانالحقلانظر،العامةالمقدمةالقدىم/العهد)تكوينبالجدولتستعينواان

(.اعلىالىاسفلمنوقراءته"،الخمسةالاسفاراوالشريعة11

الكهنويئالتقليد10

كهنةعملوهو-الجلاء.حقبةالىيرقىالذيحداثةالاكثرالتقليدهو

الجلاء،زمنوحئالداياتمنذ،التاريخلاهوتفييتوسعانه.المنفييناورشليم

جديدةنصوصايؤلفاو6-9(،تكفي)كماموجودةكانتالئالتقاليدويكمل

http://kotob.has.it



ل!االاشتلتفنية.4

وكلالتكوينسفريفتتحالذي4أ-2:ا:تكنصمعالحالهي)كما

فياقراءة1منالثافي)الجزء9الملفموضوعسيكونالتقليدهذا(.التوراة

11(.القدمالعهد

الاشتراعثثنيةثقليد.ب

خضعتاخرىرواياتمعالاشتراعتثنيةسفريجمعالذممطالتقليدانه

ولهذا.المنفىحئوتواصل622،عاميوشيااصلاحمعبدأقدكان.لتاثيره

الملف.هذافيرأيناكماميزاتهالتقليد

وحرفت(كهنة)نحتصركحرفاحياناعليهما-ويدلالتقليدانهذان

بالتقاليديتعلقماقياما.المقدسالكتاباختصاصىباجماعيحظيان)تثنية(-

:معقدةتصبجفالاموريذمأ،الاكثر

القديمةالتقاليد.ج

تجدونكما،الآلوهي"و"التقليداليهوكط"الت!قليد11الانحئتسمىكانت

وراءكانتالتقاليدهذه.الحواشىوفيالمقدسالكتابمقذماتفيتسميتها

اليوماصبحاالتقليدينهذينإنالا.والخروحالتكوينسفريمنالعريقةالاقسام

وعلى،الآخرعناحدهمايتميزحيثوجودها،صعيدعلىجدل:موضوع

11قديمة"تقاليدعنالتحدثحاليا،بكثير،الافضلمنكانلذاتاريخهما.صعيد

)مكموبة؟(تقاليدتجضغتقدليكانتحزقيا(،عهد)في007عامحواليفيدؤنت

هذهمننمردجانولدينايهوذا.مملكةوالىسقوطها،قبلالشمالمملكةالىتعود

النص،املفراجع4/24-2:3:)تكالفردوسرواية:القديمةالتقاليد

1(.رقمالنص2،ملفراجع22/)تكابراهيموذبيحةا(رقم

وستستغرق،وساققدمعلىهيالترراةتقاليدحولالجديدهالابحاثان

ذلكومع.نهاثيةولامطلقةالنقاليدهذهتوأريختكونولن.الومتبعضشكولا

.تحريرهتاريخنجهلكناوإنحئنصانقرأاندوماوسعناقفي:نقلقانينبغيلا
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اصلة!التهرا

الإيثعترا؟تثنيةي!عفر

ندعوكملذاالاشترأع.تئنيةسفرفيالمتواصلةالقراءةرتيبةلكمتبدوقد

مميزا.واكثراهميةاكثرتبدوالئالنصوصبعضقراءةعبر،القفزمنسكلالى

اسرائيلواختيارالشريعةعطية:4

ارض.تلعبهالذممطوالدور،الاممبيناسرائيلمكانة:الثانيالخطابضمن6-8:

(.الملفهذافي2رقمالنص)راجعاسرائيل

المعبد.وحدةحولالدينيةالفريضة:\2

في3رقمالنص)راجعالعبيد(تحرير،الديون)اعفاءالاجمماعيةالفرائض:51

(.الملفهذا

والانبياء.واللاويينللملوكاحكام:22:-18أ17:4

الغرباء.ومعالشعبداخلالعلاقاتتنظمشرائعسلسلة12:22

واقتصاديةاجتماعيةانعكاساتذاتشريعةرباء:دونمنالقرض2:2-ا235:

والمسيحية.اليهوديةتاريخفيكبرى

.1-1(9:1مئ)راجعتخليةكتابمعالطلاقاجازة24-1:4:

92:1-2.1 5 : r:للاهتداء.مكانآبصفتهالجلاءايعلن"1موسى

11موسىانتقالااقصص:مجمرعةافرزمعررفقبرغياب6:)1موسىوفاة34:

المئال(.سبيلعلى
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لالثدت!اماتثنيد.!ا

ون

ايثعريعتىاالىيثععبىياامغ11

سريق1لى؟ئ!ي1\مح

؟لا!فىثى2\يغ

وعرتهمم!ه2ط

بنطمعنلانكتمه

وعزته1لرببظبح

يعقوبليلئهادة1فآ،لانه

إولءظ1ومىو

لآتي1لجيل1يعلملكي

إيناءهم1ويخبرو1ثيقومو

1ثلةفيثقنهم1صوحى

و!وله1جمفظوبل

؟ططمهثل1ولايكولؤ

قبأثبنألأي1لجيل1

1ولهرينبظلة11ئيم1هـزجمطد1

1لمذعهد1يحفظأ8

1عط"\وئسو91

؟نالفم1ط؟1لغجنسصنح1\إذ

فىيبروثجعلهمبحر1فلق3

بلا!1يط؟ثغط؟1هموهد

87)مزمور

فمي1فى1ثؤ1لىذنيك1ئل.1

لقديم1لزهن1بأقظز1ثيمقو

إولؤظبهنجزظ1دط

1لآتيلجما1بتجربل

منعلالق1وعبطئبه

1ئيو1سر؟دغفمحوو

إظءهمئعلموط1فى

شولدرفىلذين19بنوفى

لرب1\عطل1ينسولاو

.د1لمنمرلطمي11لجل

خه،ولمذ1مينىدولا

أدبزو\لقتا14يو!في

يعته!ثرلي1ويشر\فى1؟لوو

1هم1ذلق1عإنبهو

عؤعقحقولمليهصر،1!صلي

1!1سوكألفا1به1قمو

\د!بضو،كلهليل1ولي

9I%
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ل!الاشتلاتثنية؟

يةلبر1ليلصخو!1ظلق

لصخرة1هن1ليهعوأخرخو16

يه1جمظأرفى1وطدو

ق!بهملي\!ة1وجربو1

1:وقالو1!ةعلى1تكلمو9

1لصخرةبف!ر2\نه

نجز\يعطي1فىإلظيقد!ثهل

ظنرهثدلرب1فسمح

يعقوبعذىن!1ظلف!تعذت

1؟طةيؤهنوألالفم

9!لامنلي!و؟11مزئم،2

يىك!\1لمن1هطر!عليهمو

51 YWلالؤياء\نجرلاففى

!ثرثتري!لسطء1ليبعث6

ب1كالملحوماعليهمقفطر!

مخثمهموسطيط1سقطلاو1

ط1iولثبعو\*2!مم!

مشت!مم1يسكؤ3رأ

1ثلةغفبظوفيهمحى

1يما.1سرفيبمرع؟

يخظأود1عادوكذه1مذ3وهح

بخفخةإولههم2لأقى

ويتوبويلتمسونه1كالؤيقتلهمكار"2وول

مخرلقمللة1فى1ويذكرود

1Wمباثؤ2فخدعوه

هعهتكنفذم!29طق!بهم

يفلكولالائم1يففر!جح2ومو

سخظه.كليث!ولا

كزيرةكط!كأنماهنطعظمم

لالظفى1ب\sوأجرى

برية1ليلعلي1علىريتمردرفى

لانفسهمططط!طثير

هاثده؟يلألبم1ليئبذ1فى1ثلةأتقدر

لسيو14وفافمت1بهفلت

لحط؟"ئبد:لسعبه1و

1ئيل1سرعلى\لغفعبوظ،

خلاعطعلى\تك!1ولا

لسط1ب1إلووفتغ

لسط1حنطةوأعطهم

شبعو\حتى1!1دليهم11!سلو

جنويةوببقددتهوساق

سخاو1كرملوطيو،1

!ذطمحوفى

يستهون.لمحاوأولهم

1مهم1ثويط!\4طوطعاههم

هنهملاثؤ؟ءء1وقتل

بعجافي1ايؤهنوو

وسنيهبم.كلخافة

فىيبتكرو1للة1لىو

فاديهمليلع1\لا1فى1و

؟لسنتهمعليه1كذبوو

بعهده1آهنولاو

غفمبهيزدط1كرر
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ا!لاشتلاتففيد.

بثرأثهمويذكر

علطبريئ1فى1كلرذومرةكم"

\طة1ئوطجر1طدو9؟ر

يده\كرويذأ6

إللالههعرليجع!1ثذىهو3

دطء1فى1للا!همثحوذ

فثلهمفي؟ولعليهبم."1!سلس

كالاتهملدئى11فى1سلغو6

ههمكروذ؟بز!"1هلك!

ب!تمهمبرن11فى1سلغو

كفبهنا،عي!هم1!مل

مفيك!1!!ل!ملائكة

طريقالغف..ثق

نفوسهم1لموتهنيحفظ؟

هصرفيبكرمتلوفرب5

نالغنمث!عبدخرمثم

فيثو\فلم1طنلي1همومد3

هقد!ص1ر1دخلفم"هو

وجو!مهنلامم1طردو55

خيامهملي1في9سر1بط1سكقو

ذو\ونمرلعلي1\!ة1وجرثو5

يطئهم1ثغد!و11!تدؤو!

.ث!ثهم1سخطهو

9eئانرثر1!ةسع

ثدي!هسكن6وهجر

فيلهلاسز11فى1سلغ96و

شعبهلسيف11فى1سلغ61و

vi

يردولايذهبئفت!

كفمبو؟1لقظ!1ولي

1نج!ل1سرقدوس11حزنؤو

1لمفإلقمن1هم\!د1يو

1تههعجزعؤعق4حقوويط

ثكيلاي!عربو\1يهمرسو

فاخلك!غوفظدع

1تإلهمثحر1دلجر11فىو

جمثزهموبالصقيح

قملإهمقيكل11فىو

لشدة9ولحق1ولسخط1

1لو؟ءحياثهم1فى1سلغو

ط؟في؟ليجولةلر1كر1ببو

1بريةليىلقطيحوسلقم

1ءممعد1ب!حر11!ىوو

ييدنه1قتنتهذي1لجل1

الم1ئاهرلقرعة1بج!لجع!و

1!ئلادثهو!يحفظ

ظدعآ1!لقوس11نقبوو

تمائيلهم1ظررهر

نبذ\1ثبل1سروننآ

1ورسنصبلاي!1لييخمة1

جلافى1لمإلقيد1فىو

م!1ئهعلىوكف!ب
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ل!الاشتلاتفنيد!ا

ن!ببهمد!1كتت1

كهنتهمسقط؟؟لسبف

1لسيد1سغقظىفىنم

1دبئ!مملي1ءهعد661ثفزتي

يوسفخيمةنبذ!6ر

ذ\يهوسبط1!!لل6

لعلىىنقلإسة96وبنى

.جمده1ودد1!د!و

ألىب1لميتخلفهن9

فبطبسلامة2!ثوظهم

1هم1ديغلإذتزئز1و

1ملهم1ربكتطو

باطمرثرضألذي1كا!كذو

Pو0-دإلد1عاروجغلقم

نيم11ثزسبطيختز1و

1خبثذي1عمهيوفىجل

1سس!للإلدلي1!لا!ص

1خدةلغنم1حظئرومن

1ئههر1نيل1سروعدهيعقوبلررعى

يديه.بفطنة1هموهد

الخلاصتاريخقرأءةيعيدانهالمزامير.اطولثافيهوالتاريخيالمزمورهذاا(

مععهدهاسرائيلهاعاشالىالياريقةفيالملىالتفكيرالىداعيافيه"ويتاملكله

فيجماعيةاحياةامراجعة1بالقيامكيفيةالشعبلتعليمطريقةهىتلك.اللة

توبة.ليتورجيةغضونفييتلىكانالمزمور،هذاالحاضر.

42بالآياتبألاكتفاءالمزمور،لهذاسريعةبقراءهنقومانبوسعنا2( - t.واليكم

..للنصالكاملةالبنية

ا-2:

3-11

12-6

17-2

23-ا

-32Y

-r fr

54-2

التاريخ.دروس:اللةكلمةسماعالىدعوة

اللاحق.الجيلالىخبرتهينقلجيل:التعليم:

.الخروجعجائب:ا

البرية.فياسرائيلجحود2:

اللة.غضب،السلوى،المن3:

البرية.فيالجحود4:

مصر..ضربات:اللة"اعلاماتا:5

داود.اختياروحئالارضفيالدخولمن7:

I v I
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5الاشق!اقثنية.4

اعمالبينبالمفارقةالاعترافالىيتلوهالذىيدعوكونه،توبةمزمورانه

:الاشتراعتثنيةتيارالىتنتمىمفرداتبازاءنحن.الشعبوخيانةالخيرةاللة

انناطالماالحاضر،فهمعلىيساعدالماضىفالتاريخ00011.إتنعنولا...ذكرا111

يعمل.الذىذاتهالالهبازاءدرما

مسيرةفيشعبوهيللكيسة،دعوهالمزمورلهذاالجماعىالبعديصبح3(

يعرفالذيالمسيحىفالشعب.الخروجشعباثرفي،المسيجوراء

بذلكطالبكما،انقطاعدون،يهتدىانعليهيتعين،يسوعفياللةرحمة

الىومدعوةمقدسةذاتهالوقتفيهيالكنيسة11:الثافي.الفاتيكانيإلمجع

11والتجددالتوبااجلمنجهدهاانقطاعدونتواصلوهىذاقا،تطهير

8(.فقرة/الامم)نور

...
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!
9!طكاا!في!إا

لحثوىا!
\لملكية1فىطزوج1هن:ضد!.

نصمى:.

لأ،عم2لأناتارنبؤة\.

،2،لأيشمعذثعكيم2.

لأ،أقمقجدعلإفى\نت!ر30

1!ألأعم1لأوجليات1ودد،.

1لملكيةجعةلولإلديو1:ي!القدقال!ثم.

1لمسيح-1لملك:ممضالمو.

1لمقدسل!ب1ليلحروب1سؤادللفاقشة:.

2،،!161-!11د1ودقصة:الآاءة!أطة.

لا،2لأمز*1لملكجل1منفلاة!ة:.

12لأ

92\

132

136

6،1

،\ول

155

151

153
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داودا!ايداثو!من.ه

را

الملكيةالىال!روج!من

التقريبية،وبالارقام،قرنينقرابةداودالىيشوعمننبدأالىالحقبةتحتل

،يشوعبقيادةالاردنغربمناسرائيلدخولأما..مق0001الى0021من

تكنلمإن،مملكةتأسيسعنداود،الملكحكمابأنستسفر،مرحلة.ممثابةفهو

نابوسعهاسيكونبحيث،الاهميةمنكبيرجانبعلىالاقلفيفهى،شامخة

المجد.واحلامالكبيرهالتطلعات،التاليةالاجيالطيلة،تغذ!

ينلىالتا!ا!اطا!

التاريخمنجزءابعديصبجاندونمنولكن،التأريخاسرائيلدخل

عميقة.تقلباتيعي!نر،"1القرننهايةفيالقدىبم،الضرقكانفلقدالاكبر.

اللتان(،الشمال)فيوالحئية(الغربيالجنوب)فيالمصرية،الامبراطوريتانوكاس!

التصذيبوسعهمايكنلمبحيثضعفتا،قدوسوريا،كنعانعلىالنفوذاقمسمتا

منالشعوبهذهوكانتالتسفل.تريدكانتلشعوبالجديدالتدفقبوجهإلفاعل

المصريون)دعاهمواسرائيليين،الشمالمنقادمينآراميينمن:مختلفةاصول

المبغدينالبحروشعوب،الجنوباوالشرقطريقعنمصر،منقدموا(عبرانيين

عنهاتحدثماكميراالىالفئةالفلسطنيونوكان،فلسطينجنوبباتجأهمصرمن

.الشعوبهذهبينمافيمصادماتتحدثانبدلاوكان...اغ،المقدسالكتاب

الحديديةبالحقبةالاثارعلماءيدعوهاالىالحقبةالىالقرنانهذانويرجج

سيماولا،جيرانهممنشكولاالاسرائيليونوتعقم.م(.ق09.-ا02)0الاولى

لامكانياتالمجالافسحالذي2(1-ا13:9صم1)الحديداستخدامالفلسطيين،من

ومنالبرونز.منالحينذلكحئكانتوالى،والاسلحةالادواتصنعباتجاهحديدة

العيش.وطرقالعقلياتفيتطوراجديدةتقنياتأستخدأمئحدثانالواضج
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-داودالطيشوعما.ه

البل!للةماالف!ه

سفرفبحسب.صموئيلوةالقضويضوعاسفارتنقلها،الاحداثهذه

وسطأولايحتلان،يشوعامرةتحتموخدااصبحوقد،اسرائيلاستطاع،يشوع

لموا-12(.)ي!نرالاصليةالشعوبطردانبعدوثهاله،جنوبهثمومن،كنعان

2(.ا-اr)يشالقبائلبينالميراثاقتسامسوىيبق

القبائل،منصفوفايعرضحينالتاريخمنقربااكثرالقضاةسفرويبدو

بعضوئسخل.التشتتيعتريهبنطامالغالبفينعملوهيالعشائر،منبللا

اهبةحالةفيالكنعانيةالشعوبتبدوفيما،متقطعوبشكل،وهناكهناالنجاح

طويلا.وقتاالارضعلىالاسعيلاءسيتطلببحيث،المدنفيسيماولا،عالية

العدو،خطرلدرءتئحدالوسظمبائلفان،صموئيلسفرىبحسباما

مضتركة.سلطةوراءوتصطفالفلسطيى،العدوسيماولا

مع-الكثيرةالننيصموئيلتردداتبعداقيمت-وقدالملكيةوتبدأ

)سفرشاولملوكيةفشلوبعد.1..3عامحواليفي،بنيامينقبيلةمنشاول

اسرائيل،وحدةشخصهفييحققيهوذا،قبيلةمنداود،هوذا(،الاولصموئيل

كانالىوالجنوبالشمالقبائل،0001العامحواليفي،يجمعاناستطاعوقد

(.الثانيصموئيل)سفرمضتركايمانبينهايجمع

اسمقدطانا؟الماثداالا

دخولتحديد،المعلوهاتهذهكلمنبالركمجذا،الصعبمنيدو

عنالتكوينسفريقدمهاالىالمغايرةالصورةجانباتركناواذا.كنعانالىاسراثيل

فهناك(،للمناقشةسؤال2،ملف)انطرالاباءمنمتحدرةعشائراستيطان

فينادرة-وهيالقدنمالشرقنصوصاماإلاسفار.هذهضمنقائمةاختلافات

النصوصمعمباشرةلمقارناتالمجالتفسجانبعذبامكانهافليس-الحقبةهذه

يقدملاانهالا،التاريخيالاطارلاسععادةممينادعماالاثارعلمقدمواذا.البيبلية

I v A
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داودالط5يشومن.ه

شهادةايةنجدلاحيثأريحامعالحالهىتلك.البيبليةللمعطياتتأييدادوما

6(.)ي!يشوععهدفيالمدينةخرابعن

.كنعانفيالاصرائيلييناستيطانلتفسيرعديدةصيغاالمؤرخونطرحلقد

بنيامينأرأضىوكانت.الجغرأفيةالمشاطقبح!سبذأتها،الوتيرةيتبعلمفألدخول

طرقفيتباينحتمأوهناك.اسئوطنتالىالاوكالمراكزمنشكولاوأفرأئيم

عنالحديثكانلذا...اغبطىءاندماجاتقأقيات،،حروب:الاستيطان

.اكيدةمبالغةاحتلال"11

عدةمروربعدكتبت،للاحداثمجددةقراءةفهىالبيبلية،الاسفارأما

اختيرتوقد.ألاحداثلماجرياتدقيقاوصفامنهاالهدفيكنلملي..قرون

يتعينلذاواحد.ايمانحولوالتقافهاالقبأئلوحدةعنتكعثفكىواوجرت

العميق.مقصدها،مدروسةقرأءةعبر،نتابععليناصان

ناتافينبؤة

أ-17(:Vصموئيل)2

..؟لففثةأندنثيثثئأأنففتأخ!كانةنأتا!تيثد!م!ذاي!ثأ-ويدغقافئضقهاا......

::متوازيةرواياتمجموعةمتالمركزمكانبالفك!يحت!وهوداود.

:ه،:هصص-162صصد/ودر)صكودرو/ية

:6-25(5:صكل)2الفلسطينييتعلىوالانتصاررشليكل19فيالاقامة

:6(صم)2رشليكل9افيالكهـدتابوتليتورجيا

:(1-717:صم)2ناتاننبؤة

:ا-92(78:صكل)2د9داصلاة

:8(صكل)2الظافرةداودب9حر

:.2،ت9!لصر2د/وبخلافةرو/يض

I y I
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7وال!17هايشو!.ه

1ثه،1عدجمحهنلجهات9كلهن1لمربحه1!1ويتالي1لملكسكقرول1

لي!كنلرب1وتيلوت1ر!،هنيتيط!كن1\نيأنظر1ببى:لناظد1لملك1!ل

1لربلافىقبك،لي!كلثامعنعأهني:للملك2ففىظظفىلحيعة؟11خلد

1رد:دلبديثقلأذهب5قاثلاظولفى1لىلي!له1تلكلي\ربكلا،"ثكان؟هعلث

ع!عدلث1يوممذبب\سكن61\ني؟لس!يببلىتب!أنتألرب،1يقوفى1هكذ

!فه!هسكن.رلييخمةلي9سركنتبليو!،19هذ1فىهصرمن1يد1سربئ

1فىأمزتهلمنثيل11سرقفعاةحد1هحبكلمة1نيل1سربئجمغهحهسبمكطليتكلمث

1ود:دلبديلاد1لا!ز؟"فق!1بياهنتبنو\،1!ولذ!ئلافبي1ئي!1سريرعى

علىدرتلتكو\لغنم،رر\،هنعى1لمرمنخذتك1إ3ت:11لقو!بيقوفى1هكذ

1هاهك،هن1ئكعد1جميحوثزف!عثسرلت،حيث!هعكوكن!ث19ئيل.1سريثبي

لسعيم!ظجعل1و09،كللا!1ليلذفي1لعظ!1ىيصءعظيطيط1لكو!قيم

يذلؤنهلاثم1بنويعود!لابعد،هنبيفطرولام!نهفييخعشقركرسه1رنيل،11سر

جمحمنوس!جمك1يما.1سرثبيعلىقفاة\قمثيو،هن11تجط،هنىفىكط

هح1فمطجعتو!!هكتمت11ذو12بب.لكسيميم1نهلرب1نجرك9وقد1ئك.1عد

يبئثهو13هلكه.6لث)وم!بك،منيحزجلذي1نسلكهنيخلفكهن\يحآ؟نث،

ذ\1وإف.لىيكوفىوهوإولفىكوفى1"1\تاللإلد.هلكهعرلق9ئبت1ئاولا!ي،،بيتا

كمات،فلاثنزخحصي!1ماو15.بسر1بئربف!ربتقس1بقف!يبدبه1ؤ؟ئغ

فيلتينرهلككبيعثثيكوفىبل16.وجهك1طمهنإلعدته\لذي!ؤفى،عنلزعتها

\لكلا!1بهذ1وددنا!فىفكلم!1للإلد؟1سخاريكودوعر!ئك،وجهك1ط؟للإلد

كل!لرؤ؟1وهذهكله

ا!هالللآنظلة

للربابيت"1بناءفييرغبداود:مقدمة:ا-4

النبوكطالخطابمقدمة:4

الربخطاب:5-61

الهيكلبشان:رسالةداود"لعبدىفقلاذهب5-711:
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13!مالطي!ث!2من.ه

السلالةبشان:اداودالعبدىالانافقل8-61:1

واسرائيلبداوديتعلقوعدأ:اا8-

داودابيت"1بيتعلقوعد:ب-1116

داودالىالرسالةينقلناتان:خاممة17

مكلومات

النصر.!!أمنالذيللالههيكلايبىانوواجبهالظافرالملكامتيازمنكانا-

زاهر.ممستقبلوعدابالمقابلمنهويرشلقىفيه،ويدخلهبيتالهيبئكانوهكذا

القلىم(.الشرق:ادناه)انظر

الهيكلواحد،آنفيتعئ،والئ)بيت(ابابيت"1بكلمةاللعبالىالنصعمد2-

11.الملكياليت11هيالفوالسلالةاللة"،ابيت1هوالذى

وفي.مداخلاتهالمقدسالكتابنقلالذتداسرائيلفيالاولالنى،ناتانكان3-

دوساوسيلعب1(،2صم)2بتشاخمع4خطثعلىداودسيؤنبا،حقوقىق

ناتانالىوين!را-2(.مل)1ادصلطةالىسليمانسترفعاليالموامرةفيفاعلا

للملك.م!تشاراأممط"،البلاطانى1بصفته

اسفل!

والتحؤلاتالنناقضاتهىماألاشخاص.مواقفوراقبوابانمبتاهالنصاقراوا-ا

النهاية؟و-تالبدايةمنتلاحظوفاالئ

لههيكلبناءالخروجالهرفضيفسرونكيف؟الهيكلوظيفةهىما2-

6-7(.)آ

نسل،،ملوكيةعر!ق،:ال!،ثليةوالعلاقاتبالملوعيةالمتعلقةالكلماتسجلرا3-

)وسلالته(الملكدورالمنطلتق،هذامن،تتخيلونكيف...اغعبدابن:،اب

والشعب؟اللةتجاهر
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د9داالطيدث!ح!ا.ه

ةءللقلىالىاتمسا

اسرائيل.ايمانمنجزءاالملكيةالمؤسسةمنذئذاصبحت،ناتاننبؤةبفضل

برمنها.داودلقصةملخصابصننهالنصهذأنقرأانوبامكاننا

كثيرةانعكاساتترخعالمقدسالكتابطجاتفيوالهوامقالجأنبيةالحواشي

مزفيكمامنها،جداقريبةص!يغانقرأأنسعناوبر.التهدتمالعهدفيناتانلنبؤة

9A4038-50؟ 4القرنوفي.المثالسبيلعلى\)\-A:132مزr؟-

.(1-ها:17أخ)1النبؤةهذهألانجاركاتبعئرالملكصية،زوالوبعد.،.مق

العهدالىألاحالاتبينفمنالجديد.العهدعلىكبيرتاثير7صمهـ2كان

،203:رسل:قراءتهتجبالاقلعلىمرجعهناكالبؤة،بصددالجدبد

الدور،افضلبشكل،نقيسانوبوسعن!ا32.؟الوفيوردتلميعسنفضلا

إدثة.وإبنداودأبن،بسوعسرقهمفيالنصهذالعبهاممذيالاساس

نغنغديثعنئيم

أ-28(:24)يشوع

..؟ان!روبخشنهان!ملااقتيئالفناتذنجأشققثالتخدثاف!ث!ننئنخفيفةنجنثن!غا.......

:فنكلات.،فيزمتمنذاستولطنتاخرىلتبان!على،يقترحانهسيناء.فىوالكهـد:

إلبلادةمىالدنجلإل؟يبدأالد،وحزمتيبت!يفميميبثبوصغ.ذاتهالكلهـدالابتز)!بهـذا:
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د9داالىيشو!صا.ه

1ئ!1لمرلثيوخ1ستدعىو،شكيمفي1ئيل1سر1شطجميحيئ!وعجمحو1

لشعب:1لكليشوعفقال2لرب.1\ط؟1ثمئلو،كتبتهمووقياتهمو،ؤساءهم

إلوظرح،قديممنكمإطؤسكنلنهر1عبرلي1ئل:1سر\لهلرب،1!ل1خكذ

ثنهر،1عبرمنإطكم1هيمإلر2لطخذلثخرى.1آطة1وعدوظحو!،وإلو1هيم!لر

يعقوبسحق1"و!!قت1سحق.و!!قتهنسلهكزلثوكنطفى،1رصكلليوسيزئه

فارسل!ث5هعر.\فى1لزلووبنوهويعقوب،يرثهسع!جلجمسوعطيت1ووعيسو،

خرجتكم.11هذوبعدوسطلا،يطثعل!ث.وومصرفربتوو!!ود،هوسى

تيبالمرإطءكمفىيو1لممرثطا!دبحر،1ودخلتم،هصرهنكمإ,"جتقخر6

ظلمة،1لمعرييروب!ينهمفجعللرب،11\لى!فصرخولقصب.1جمر1فى1لفرسافىو

؟برية1قمتمومصر،فيفعلث!جونكمرأتوقدثتطهم.عليهمبحر1!دثم

!kكموو!بولا!دفى،1عبرليلسطكير1لامو!يير11!!قبكمدخلث"ثمكعرة\م

بنبظلاقثقا!1.9ماهكممن1ستأع!لتهمو1دفهموورئتمإلديكم1فىولسلمتهم

يلععكم.بعودبنبلعظ!فدى1دسلرئيل،11سربوحارب،1هوهللثصفور،

يده.هننقذتكم1وككمنج!ا!ب!لط؟،ى11فىفيليث01

\لاهو!يون1!ب،1هلف!ربكم1!ب،1فىع!لتموولا،دد1عبرتمئم11

1فىقسلمتهميب!وشود،1و1لحويونو1لجرب!ثيوفىو1لحثيودو1لكنطنيونو1لفر!يونو

لا،1ماهكممني!لاهور1فيكيدلثفطرنيلر،لمز11هكمقدو\،سلت12.!لديكم

بلا،فاقمتمتنلا،أومدنايخهاتعبافما1رعطيتكم1و12بقوسث.ولابسيفك

ظكلونلا.1نتموتفرسوط،او!يتوظكروهاو

عد!لق1\لآطآ1وإلعدوووفء،بك!لمجمدوه9و\لرب11لفولافى1و"1

تعبلاو\د1عينكم1لي!ء1فىو115\لرب.عدو1وهصر،ويطلنهر1عبرليكم!طؤ

\ولنهر،1عرليكمإولزعبدهالي1لآالة1إطتعبدوفى:منيو،1لكم1ول!!ولرب،1

".لمرب1فنعبلاويئ1ظ1ها.؟دفمهممقيمون1نتملمذين1لاهور-لن1آطة

لافى!1خرى،61طةونعبد1لمربنزكفى1با"طلق!:kرقالشب1ظجاب

1لذيولب!ودية،11!دمنهصر،\،ص3منوإطءول،مخنم!عدظ،11لذيهو1!1لرب

وجأسل!ه1لذيلطريق1كلليوحفظناثعطيمة،1لإولت1تلكجم!وننا9ط!عخ
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د9دااديشو!فا.ه

1لس!عوبيح1هاهنا.من1لربدطرقدو"1وسطلا.ليجصرظ1لئ1لشعوبجميع

1طا؟لانهلرب1نبدإلظفنحن1لا!ص.فيوركن!1لاهو!ي!1ر

\"،قدوس1"لانه\لرب،1ثب!دو1نفىتستطيعولا:للشعبيشوعثقالم*

لآطةوجم!دتملرب1كتمتر1ذ1لانكم02رخيماولكم،هطع!يكمعلىيصبملايخو!،

ثيكم.1حسن1قدكافىطبعدويفنيكم،ليكم4ويسيءعيكمينقلبكريبلأ،

للشعب:ي!ثوع2\فظلنبد؟1لرببر،1"ي!ئ!وع:1لشعب21ثظلم

1:ثفلو*يبدوه1لربلانفسكمخ!تم1قد1نكم1نفسكمعلىثعهودأنتم

ق!بكم11هيلوورسطكم،ليلي1لغرية1لآ!11إلعدولافى1وثظفى:22لعهود؟مخن

11ني!؟1هـر\فىلرب،11فى tنسمح؟ولصوتهنعبد1ووبأثرليئوع:_لشعبثقافى

ليوحك!ثزيفمةطموجعل1ي!و؟،ذلكفي1!دللسعبيشوعفقطح25

رنصبه1كبر1حجوخأ1و1فى،تو!1ةسفرلي\لكلاأ1مذيشوعجمبو26مثكيم.

لحجر91هذلسعب:1لكليشوعوقفى!1لرب.1هقدسعندلي1ب!طة1مختهناك

عيكميخكوفىبها،كلفلي1\لرب1دؤ\4جميحممحقدلانهعلب،1مظهديكود

ه!1ثه.1فى1حدركل1لمشعب،يشوععرفثم"1؟\طكم1فلاتنكروظهد\،

ا!هالب!نظلة

الخطابالىومخرالقبائلاجتماع:مقدمةأ:أ-2

يشوعخطاب:ب-215

فيا(.ب-c)موسىزمنالىالاباءزمنمن:تاريخىاستذكار:2-31

(-13ا)1الاردنغرب

الربخدمةالىندأء0011:.والان11:ا-415

مبشوعالضعببينحوارأ-6:24

ب،21،2224،ا-1618:الضعبيتخذهاالتزاماتاربعة-

العهدمتطلباتعلىيشوعيركد-
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د9داال!يشو!ما.ه

العهدابرام:25-27

(51:25خر)راجعوفرمنة2عهد:25

نصبواقامةالمرراةسفرفيكمابة26-27:

الشعب.اطلاق:خاتمة28:

مكلومات

11.العهد"الهبيريتإهـ-،شكيمفي،الكنعانيينالهكانا-

الئالايمانيةالاعترافاتصيغمنقريبا(ب-13)2التاريخيالاستذكاريبدو2-

انماوهو2-60،25:او.-ب265:تث:الاشتراعتثنيةسفرفينجدها

2(.اررفمالنص4،الملف)راجعفيهايتوسع

الآباء.جاءحيثمنالنهرينبينماهائقصد)الفرات(،النهر"عبرافي31-

الللفلآ

الشعب،،يشوع:الرئيسيينالثلاثةالممملينواعمال)او(اقوالقراءةاعيدوا-ا

علاقاتهم.وحركةمنهمكلدورحذدوا.الرب

تسهمكونها(المستقبراالحاضر،)الماضى،زمنهاواشترواالنصافعالفيدققوا2-

الامر.افعالسخلوا.النصبناءفي

الذىالالتزأموبينالمروىالتاريخبينتجدونهاالئالعلاقةهىما3-

الجماعة.اتخذته

يخدماقن1:ومفعولفأعلمنبهيلحقمامعاخدم"1فعلاستخداملاحظوا4-

الرباطهوما؟الخدمةهذهمتطلباتهىوماا:االرباخدمة1تعىماذااقن؟ا

والعهد؟الخدمةبين
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ود13ال!يشوم!ا.ه

ةءللقلاتراملللا

يوحىانهاسراثيل.بداياتبشأنتاريخىاساسشبهللنصثاريخية.قراءة

اسرأئيل".اله11كونه،بالربللاعترافيتحدانفريقينبين.ممعاهدة

علىالمؤسسالخلاصلتاريختلاوةوكانهيشوعخطابيبدو.تعيميةقراءة

،اليومالمسيحيينخبرةوفيالجديد،العهدفيكما،القدمالعهدففى.الخروج

تعليما.التاريخيصبحوهكذا؟افعالهعبرذاتهعناللةيكشف

اعلان.2الجمهور،إستدعاء10)الاربعةباقسامه،النصهذا.ليتورجيةقراءة

ليتورجيايشكلالذكر(،طقسممارسة.4،والالتزامالايمانجواب3.،الكلمة

البارزالمكان.ممثابةالليتورجياكانتوهكذابالافخارستيا.شبيهةوهىالعهد،

المسيحية،الحياهفيالليتورجيا،زالتوما.العهديننصوصتكؤنتفيهالذي

اللة.كلمةالىللاصغاءالمميزالمكان

الض!ق!س!

عوفيجدانتصاو

7:أ-8:3()قف!اة

:..تن!نقتىنفنح!ضامجموغةقنقنجزء..انة!خربيةروايةألقضنذفدا.نجنقذ........

نير:لختوقكوالقهالامناءغيرالاسرانيلييتاتذلك6-8(.)قضا"جدعوندورة8

ولكنه:،منشىقبيلةضمتمتواضكةعشيرةفيعضوهووجدعون.المديانييت

1؟-لإ1إإ:إمصااب!برإنيل!مبل!بليصملمإبلب!دصكإهابذيهل!
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دودالطاعيمىفا.ه

عينلي1وعسكررهعه،لذين1لمقوم1وجمعحجدعوفى،وهويزئغل،ثبكر1لا

1لربثقال1لسهل.1لي1لمورةتلمخولسطلم،99فىيدينهعسكرىنوحرود،

علىيخمخرإلديهم،1فىهدين1سبغذ1.منكر1همهعكلذين1ثقو؟1أفىلجدعوفى:

خائفاىفىهنوقل:لشعب1هسامحعلىقلافىظد2خلعش!.يديويقوفى:1ئيل1هر

1ف،فىوعسروثنافى1لمشعب1هنجحدزجلطد؟جبلمنوينعرفجحفلرمرت!،

.آلافعشرةهعهوبقي

1ظ1!،و1فىورثيزثهمكثير\،1فىلايزلسعب1أفىلجدعوفى:لرب1فظفى

هعك،ينطلقثذلكمعك،ينطلق1هذلك:لم1لؤوللذيجلك.1من!ك1محمئهم

1لماء.1فىلشعبفألزذ!51".ينطلقلاث!فوهعك،ينطلقلا1هذثك:قل!ثهنكلو

جانبا،فلأقفلكلب،1ببغكمطبلسطنه1ولءولم!فيمن"كللجدعوفى:لرب1فقافى

1فىحته!1من1ولءليوفىهنعددفكار6".يشربجمتيهرعلى!ىمنكر1كذو

لرب1!فضفىليسربو\.كبهمرعلى1جثوجمع1لسعب1و!يز!جل،هئةثلايثثمه

يدك.1فىهدين1سيمو\خلفئكمولقو\،\لذين!جل،منآلئلاث1تهؤلاءلجدعوفى:

خذو\1وإيديهمفي1د1رلقو!1"فأخذ؟مكطنه1لىحد1وكلثلروجحلقو!،1سائر1طو

هعةكلاث1خذ1ويخ!مته،1فىحد1وكلثصرثفم1نز،1سربيئطيز1طو1لقم.!دو

لسه!.1ليدولفمهديقهعسكركارو!جل.

لاني1لمعسكر،ثاليزل.1فىفملجدعور..قاللرب1فى1ليلة1يلثفي*فكاد

فدهثوفو!ةتيزفى.1نت،وحدكتنزفىفى1طفكنتفى1و"1يدك.1فى1سلمتهقد

1لمعسكر"على!تنزليدك،تشتلاذلكوبعدد.يقولوهاممغ1و111لمعسكر،1فى

1لمعسكر.لي1ق!لاهامية1كز11لمرآخر1فىظدههوثورةهوثنزل

كادؤ\و،لسسل1ليهنتسرين1لمشرقع.ديجمحولعمالقة1و1لجدييردكادر11

كزة1لمبحرهـظطحعلىكالرهلىنتلالفاعدد،لجإلهميكنوأكرة،د1كالجر

كأنيحلما"حلمتقائلاحلطماجهعلىيقصبرحل1\ذجدعوفى،وصلفلط13
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د9داالطيطمو!فا.ه

رصدههاطيت11فىعما!حتى،مدينهعسكرلييتقلبهـث!علاهننجزبريخ!ف

فىجدعوهـميف9هذأ!:وقافى!جطظبب"1؟عقبعلىوقتبلا،\!ثأفقطلا

ثل!15؟1لمعسكركرويديقيده1فى1ثثة1سلم1لذكط1ثيليلاسر1جل\لر،آيقيوبن

فؤمر\وففى:1ئيل1سرهعسكر1فىو!جحهـجدرتفسره،لحلم1قصةجدعوفىممح

إلديكم؟9فىمدينسسكر1هـلمقدلرب1لافى

كئهمإلديهملي1فإلووجعلثرق،ثالاث1لى!جلمنةوقسغ!1فلاث16

\نتم1فعنعوعنح،1ترونئ*ك!الم:وقل!1خلهاثعل،1دليثما!غة9!1وجر

وهتى"1عخ.1كطتعشعوفى1نكميخكوفى1لمعسكر،طرف1فىص!1و1وطءنذ!لض.

كله1لمعسكرحوفىإلظ1نتم1قلإلو1لي1ظنفخوهعي،هنكلو1ظبوق1لينفذث

".فىلجدعوول!ب1:لورلؤ

1وفىلي1لمعسكرطرف1فىهعه1لذين1لمئة1لربفىوجدعودوص!"93

1!\لجر1وحطمو1قلإيو1في1ثنفخو1ل!،لحر11بدلوقد1كذ1\ذرىلؤلاوسط،11طجغ

خذو\1و1!\لجر1رف!ربو1ق،لإلو1ليفلاث1لفرق1رنفخت02إلديهم.لي"1لق

ألسيعسن1:وهتفوفي!1ينفخوليمنى1بإلديهم1قلإلو1وليسرى1بإلديهم1ثنعل

مدينعسكركمقر!1لمعسكر.حوله!نهلي!جلكل21ووق!ولجدعوذ؟ل!ب

يوجهحد1وكلثرب1فجعل1ق،لإلو1يطهئةئلاث211رنفخ.10وهربو1رخووععكله

حتىصريرة\فى!ثيطة،يت1فىلعسكر1لفربكله.1لمعسكرلي!جه1فىشفه

طظت.عند1ليإلل!قحولآجانب1\فى1نتهو

وطا!دو\هنشى،كلومن1شرونفتا3من1ئي!1سر!بلم1سئدعي22و

يدين،لملافة1ألزلو:وظلنيم11ثرجعلكل1لىدسلاجدنعوفى1رس!"2و1لجدينيير.

1ثيم1ثز!جالفاسئدعي؟لا!دفى1وبرةبيت1فى1بهعيودعلىتجعلهم11ستولوو

رهطبديق،قئذيعلى1وقبفو115لا!دن.وبا!ةبيت\14بهعلى1لو1ستووكلهم

!يب،هعصرةعلى1!يطوقظعوريب،ممخرةعلىعو!يبوقت!1رزيب،عو!يب

1و\لجدينيين،9وط!در Aلا!دلأ.1عرفيجدعور1فىوريبعو!يب1سبر
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ل!فىذجتجنتدئظو!هكذ\،بناعتندت1ولذ1ثيم:1ثر!بل"ثظل9

ها1فىببظرلآن11تثعلث1ظذطم:ثظفى101شديدخصط9*وتع!موه1لمدينهن

إلديكم1?3ولفإليغز!؟تجطاتهن1ثفط1ئيم1ثزخص!س1ن9\فيس1نتمطعلتم

ها1فىبلنظر1فع!1فىيلكنئىفى1ث!ذو!فيعو!يبئ1!دينييى،ثظئدى1سلغ!1!ة

1\ثكلاأ.هذطمقلمجرعنه،ثعلتم؟.طسكن!كف!بهم

ا!هالبآ.نظلة

المعركةوبعدقبل:قسصان

محارب003الىئقفصجدعونجيقا-7:8:قبل/

الانتصاربشائر:79-51:

والانتصارالمباغتالهجوم-22:ا7:6بعد/

r : A 23- : v:مدينقائذيواسرالمطارده

مكلومات

نظرفيكان،العاصفةاله،وبعل)ضده(11.قضيتهعنبعلاليدافع1يعىتربعل،-ا

الخبارالمنافسالاسرائيلييننيارفيوكان.والخصوبةالحياةسيدالكنعانيين

mayم.

بضعسوىالقتالفيتشتركلمو.الجليلجنوببزرعيل،سهلفيالمشهد!بهرى2-

منقادمينبدوالمديأنيونوكان3(.ه)6:ونقتاليوزبولوناشير.قبائل

)راحعالغلالموسمابانبغزواتللقيام،الاردنمنالشرقالى،الجنوب

3.11:خر

امتحانأ!،،الهىتحكي!ا:كثيرةوعاداتمواضيعالمشهد،اخراجفي،تدخل3-

مناورةرواية(؟91-5)7:حلم4-7(؟)7:الناراوالماءعبراللةيجربه

2(.)8:مثل-22(؟ا6)7:حربية
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اسفلآ

اليئالدينيةالمفاهيمهىماغريبا؟يبدوالذيما2-8(،)آالافتتاحىالمشهدفيا-

.العرضهذاوراءتختفى

هوالنصوهلتبدو؟الئالتناقضاتهىماا-22(،6)آالقتألمشهدقي2-

حرب؟لاأمحرب،روإية

أنقذ"(؟اختص،001101.ايديالىاسلمهم)11وافعالهالرباقوالقراءةأعيدوا3-

ذلك؟يعىوماذا؟الحربقيادةفيدورههوما

ةء!لاتلىامسا

الننيويذكركبيرأ.اثرأ،الاسرائيلىالتقليدفي،مدينعلىالانتصارهذ!تركا-

الملكىالوريثيدعلىالمنتظربالخلاصمبشرا"،مدينايوم1باشعيأ

.(01:62و9:3ينر1)

ماالربيختارأن.وحدهبادتةيتعلقالنصرانعلىالضوءالقؤاتتقليصيسقط2-

)خركمرسى،المقدسالكتابيقدمهاكثيرهاخرىامثلةفهناك،ضعيفهو

1صم1)وداود1(،4:5 1 6- l1:،)كثير،آخروعدد6-7(،:1)وارميا

32.:ا2لوالىوصولا

فيالكمالتبلغالقدرةفان،نعمىاحسبك1:بولسللقديسالربسيقول3-

شىءكلاستطيع11:نفسهبرلسالقديسويصرح9(.:12قور)2"الضعف

(.\3ة4)فليقزيى"الذممطفياك
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وجلياتداود

17(صموئيل)1

؟.أنفقاسفائئتائأضئفخأتفثفيئ!خفئالا3دأوئيثانكريثاثقتانأ)!أية........ة

::)16صموني!يدعلىالسرفيتكلوقد،يسىابتمسمفبكدجدا.المكروفة

حام!:اية9ر:شاولبلاماالىداودوصولعتالاقلاعلىروايتانهناك1-13(،؟

إ؟باه9إبر؟اية؟؟؟إيأإ)إ؟إليهاز!)ببمبلاح!:

ليهوذ\،ليكؤ!1سولي1جتمعو'13للحربتهم1دؤلفلسطينيوفى1وجمح1

1ثيل،1سرو!جافىشاولجتمع1و1.دهيم1يخسفيرعزيقةكوهـموي!1وعسكرو

فىثفلسطينيو1ق!و3و.لفلسطيني!1لمحا!بة1عمطفو1رلمبطمة1دي1وعند1عسكررو

1دي.لو1بينهمi،هناكهنجبلعلى1يل1سرووقفهظ،هنجب!على

و!نجت.منخلياتممه1لفلسطيني!1صفوفمنب!!!جلثخرج

حرهـث!مية،د!ىلإ!كادو.مخاسمنخوذة!أل!هعلىو105وثبر1ذ!عتفىطو

كتفيهوبينفل!،هن!قفىجيهرعلىو6طل!،هثقا4آلافطسةلدرع1وو!فى

هثقافىهئآلسترمحهستدوو!فىلشاج،1ىكمط!غه!وفةمخال!،هنن1مزر

لزسه.جممل!جليمقدمهكادوحديد.

فيللاعطفافجودمخز1ئكذطم:وفلئيل11سمفوفوظدى"دؤق!

قافى9.رجلاينارنيلكم1؟قاختارولثاوفىعبيدنتم1ولفلسطيي11ظألمس!ثطرب؟1

1تمتميرودوثيته،به1ناظفرتد1وعد\.لكمعرنا،وقتليمجا!بيفى11ستطع

هاتو\1يخما!1هـرعفوفيوم11جمزألي:لفلسطى1فاف"1!1ومخذهوننا؟1عيدبا
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ثفزعو\مذ\،لفلسطئ1كالا؟1في1سروكلشارلمثسمح11مط+!جلابقاتللم

شديد\.خوفى1ظلؤو

يسلى،ممه1\لذييهوذ1لحميتهن1تي1لاثرجل1لرذلكإلن1وددىفىو11

بيىلسن1ليوتقد؟فخقدثاوفىعهلاعلىلرجل1ىنوبخيى،Aنيةهلىن3

ثثلانة1بنيهيطء1و.طرب11فىفى!و1وتبعو1مضولكبا!1بنيههنثلائةد9و12.قس1

ىنو"1نلث.1يفوظنيه،ب1إفيدوبكو،1وهو1فيلثلحرب1\فى1ذبو1لمذين

يذهبثكافى1ود،د1ما15)و.فىلفو1ئرفيلب!1لثالاثآ1ثمفى1لامعلر.1ودد

ويق!يبر!لمفلسطيق1وىفى16طم.ي!تفيإليهكنملروعى!ظولعندمنويرجح

مذ\منإلفةلاخوتكخذإلنه:1ودلدبمىثظفى!1يوما،.1ربير!حاوررء

لجن1قطحخأو118لمعسكر.يطخوتك11فىوهغ1لعشرة،لا!غفة1وهذه1لفريك

وهمNNعربوظ،هنهموخذ،فيهمهلخوتك11ققدولالف،1لظندهذهلعسر1

لفلسطين!؟1فىيقاتلوبطمة1دي1ولي1ئي!1سربل!جمحرويظول

ومفى،خمررعليلا،يسهرمن1فى1ثغنمكلرولصح،1لي1ودنجكر!د02

ويهنىللاع!ط!فيخرجلجيش1كافىر1لمعسكر،1فىمدوويسى،1هره4

لامتت11وددكثم22صف.1ء؟رعظ1لمفلسطنيورو1يل1!رصطف11\و.بللحر

خوته.1سلاتعنو!ذلى1ولصف،11\لىوكدلاهتعة،1طفظيدليهعهلق1

جتمنلفلسطيي1خي!ات1لمسمى1برر\لرجل1\ذ،يكلمهمهووبينط22

فل!I"1ود.دثسمعهنفسط.لكلا!1بذلكوتكلملفلسطنيير،1ص!هنع!عدقد

شلايد\خوف1و!هـؤوجههمن1هربو1لرجل،لألك1ثل\مررب4جمح!1ى

IsسرلربرظفىA:1ئل.1مرليغيزم!اعدلععاعد؟1!هو1جل1\لرهذأ!إتم1يما

جزيةدلمنإديهيتويعفيإلتهويزوخهعطي!كى1لملثيغنيهقئتهمق

ئيل؟11سرلي

هذ\يقتلمن1فىئص!ح1!لأ1قف!معه:و1ىدؤللأين1؟ددفضل26

لاقلف1\لفلسطيي1هذيكوفى1دعىومن؟1ئيل1سرعنلعا!1ويمرف1لفلسطيق

ئصنح1"كذ1:وقالو\لمكلا؟،1هذلقو؟.لمحثل1فكئط!2؟"لحي11طةمفوفئيزحق

أبآبطفف!بلرجال،1محبهتكلمطلاجصر،1خوه1ألعآب،فسمح"1لعتله.من1لى

http://kotob.has.it



د9داالطيشومفا.ه

1لقلائل؟لفنيمات1تلككتترمن!ناوعند1فىلزلعظwئهـ1":وقفى1ود،دعلى

لصفى؟1لترىنزلتف1نك1رفدصرصقبك.بنقسث1دك1عتد1عرف1ثرية؟1ني

1فىعندهمن1نصرف03وكلا؟؟"جمردذثكألشلآفى؟1عشدث1ظذ1ود:دفظفى9

لكلا؟311فسمحلاوفى.1مجوإلهملقو؟1ورجإلهلاول،1دؤدهثلو!لم6خر.!جل

.فاستحفره!وفى،1ط؟به1ومخدثو1وددبهتكلم1لذكط

يعحا!بيكفيعبدكولدبسيه،حد1تخز.عزجمةلاثوفى:1ودد36فظفى

لفلسطيي11هذهلافةعلىتقدر*لا1ود:لدفول32ف!ل؟لفلسطي\1هذ

*!همنذحرب!جلوهوولد1نتلانكومظتلته،

وظ!ة1سديلاينيفكافىإيا،كميرعىعدك*ىدثوفى:1وددtثظل2

1ذ\وثمه.هن1نقذهاوفربه1و1ءهررخرج1فكنت35.ثقطيح1هن!ةويخطفدب

هذ\وسيكوفىودبئ،11فدعدكقتل26فقدفميعه.وفمربتهبذقنهخذت1علي،وثب

1ود:دفف1!2و؟لحي11ثدةعمفوفجمزصلانهمنهط،حد1ومثللاقل!11لفلسطيي

".\ثقلستليي1هذيدهنينقذنيهولدب1ولاسد1يدمن1نقذنيلمذي1لرب1فى1

خروثإبه،1ودد4لفولسصص1"3و؟هعكلرب1ويكنأممنن1ود:لد!ظولثقا4

د1حاوفى.3ئيإلفوقسيفهد93311وتقلدعبمادربمسه1وفسمنخوذة1سهرعلى

لاني!،بهذه1هشي1ر1ستطيحلاثوفى:1وددف!افىجرب.قديكنالأنهيلثعي،

عنه.1ودولز!ادجربت!؟قدكن1

ليف!علاوو1ديلو1منفثبمحب!ةخمصة1لقىويدهعصهخذ1."ئم

1"فجطءلفلسطيي.1هنوتقد،،بيدهوهقلاعهله،لمذي11عيلر1كي!جعب

1ىورثفلسطيئ21"وتطلح.ترسهطمل1جلثر1يتقدهه1ود،دمنب1قمولفلسطيئ1

1ود:لدلقذستلييئ31"فقافى1لمنيص،0جمل)\صهب1ولدىفىلانهظحتقره،1ود،د

1لفلسطييفل"؟ثمبآالته.1وددثفلسطي1؟*ولعن؟لعصيظتيبئحى1ظأكتبئ

للفلسطيي:1ودد5"فقال"لحقول1وبلانملسطء1لطيورلحمكثأجغل!هلم1ود:لد

ع!فوف\دت،1لقو1!بباسمآتيكنط1و1لمز!1ن،رلمرهح1و؟لسيفتأتيي1نت

1فمسلوفلعلكيدي\4لرب1ئسيمث\يو!1هذ6"ليجمزته.1نتلذي19ئي!1در

لا!!ق،1حويقوولسطء1لطيو!لمفلسطينينن1جي!قجثثيوأ1جعل1وعنك،!1فث
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داودالط2يشومن.ه

ي!1فىكللالجماعلأ1هأه!"وتعلمإطا،1ئيللاسرفى1كلها1لارصتعلمحتى

إيدينا!1لىيسلمكموهولقتال،1ل!بلادلمرب،1ئخلثىلرهح1و؟لسي!

1سرع1ودد\ن1ود،دلمالافةوتقد!وذهبلفلسطيي1نهمقولىفى8"و

هنهخذ1و،لكش11فىيده1ودد1"وهد.لفلصطيي1لملاقةلعآل1مفمخوكمقور

فسقط،جبهتهفيطجر1نغر!1و،جبهتهليلفلسطيي1ففمرب؟لمقلاع،رقذت1حجر

وف!ربطجر،1و؟لمقالاعثفلسطيي1على1وددنتعر1هو".صلا!1علىوجههعلى

علىووق!1رددكمقثز51سي!.1ودديدفييكنوا،وقتلهلفلسطيي9

1سه.ربهوقطح،وقتلهغمدههن1!تلهوسيفهخذ9ولفلسطيي،1

1ثيل1سرجافىرف!و1051هربو،تجئلقدبطليمفى11لفلسطينيود1ىرثلط

عفروفى،ب1إلو1فىو1ديلو191لىنتهو9حتى\لفلسطيني!،1وطودو1وهتفو1ويهوذ

بنووجحئم52عفروفى.1فىوجت1لىلثعريخعطريقفيلفلسطين1قعلىوسفط

لفلسطي11ل!ر1وددخذ1"هو.معسكرهم1ولفبوثفلسطينير،1مطردةحن1ئيل1سر

يخمته.فيسلاحهفحوو1ورسيح،1فىبهبءو

لجيق:1ظئدثإلرو،ثظ14لفلسطيي،للقاءخرججن9ودد!ول1ىور55

".عرفه1لا\نى1لملك،إلهانفشك*ج!ة:أبنر؟"فقافىأب!يالفتى،19هأمقأبن

لفلسطيي،1قتييمامن1ودد!جح!هقل!؟1\لفتىمذمقإدنئمل\لملك:قظ564

تنأبنفرفى:له"هفظليدهلفلسطيي1ورأل!لظوفى،علىدخله1وأبررخذه1

".لحميتهنيسىعدكإلن1ظ1ودةدفى؟،فظفى؟فئ1نت

اص!هاللآنظلة

المبارزةاطارا-3:

الفلسطىالبطل:)ا-4

المسرحالىداوددخول-31:ا2

المعسكرالىداوديرسليسئى:اا-29
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مهمتهينجزدارد0-2:03

وشاولداودبينالحوار3-93:

البطليندينالمواجهة0-4:55

الانتصارإنعكاسات51-54:

وشاولداودلقاءعناخرىرراية55-58:

مكلومات

7-4وبح!سبفلسطيى.اسمهوجلياتا- :1 Vامتار،3مناكئرطولهيبلغ

كغم.7مناكثروسمهكغم،06درعهرقئن

داودبيناللقاءبشاناخرىروايةمهزوز،بشكل55-58،الاياتتعرض2-

الىبالنسبةالحالهىكما،اليونانيةالترجمةعنغائبةالاياتوهذه.وضاول

بطرقئنقلأنذاتهالحدثبوسعانعلىالنموذجهذايداو3.ا-ا2الايات

مختلفة.

الللفل!

لماذا.ملامحهوارسموا(صفات،أفعال)اقوال،جلياتعنقيلماكلراقبوا-ا

أالصورةبهذهجلياتالكاتبيقذم

بينالتضادحذألكميعئماذاداود.شخصةألىبالنسبةذاتهبالتمرينقوموا2-

الشخصين؟

الذكطالتعليميالبعدهوما45-47؟الاياتوظيفةهىما،القتالروايةفي3-

القصة.مجملالىتحمله

45I
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داودالطيشوم!ا..ه

ةءللقلاتلىامسا

هووكأنهلحم،بيتمنالمقاتلذاك،الحانانيبدو،1:291صم2-.مموحبا

منعملاقاانعن252-االاياتتكشفبينماتجت،منجلياتمتلالذي

الروأيةتنسبوهكذأداود.اخىابنوهوقتيلا،يوناتاناردإةتجت،

.مجدهلاعلاءداود،الىالكبيرالانجازهذا17(صم1)الاسطورية

العديدلدىالفولكلورمنحزءاالرؤساء"()"قتالالفريدهالقتالروايةتشكل2-

(..).الضمعوبمن

نصرفلادفي.تعليمالىوفرلكلوريةاسبإوريةروايةالمقدسالكتابول3-

:أقور)1قوكما"هوماليخزيضعيفهواما1يختارالذياللةبنالايأقي

)راجع3رقمالنصفيكمابرلعى،القديسخبرهمعيلتقيوهذا27(.

(.الثالثةالنقطة/للقراءةمسارات

ي!اللثلرقا!التهد

الملكيةالإيديولوجية

وسيطاثمومن،الالهةمنمريباواصبحالبشرفوقارتفعقدالملككان

خدمةفيوالتصوراتالافكارمنتركيبةكانت،القدمالشرقوفي.الطرفينبين

الملوكية،الىالصعودسبيلكانراتا".الملكيةالايديولوجية11هىتلك:سلطنه

ملك،حمورأبيذلكعنعئركما،الملكسلطةيؤثنالذيهوالالهاختيارفان

.18القرنفيبابل

6،1
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9+داالطيدث!فا.ه

لضيبهولملذي،يحميلمللىيعي/لرلمولمنام،/لعظلهةلملاغينتفى"لفك

لبو/مسكتمدينتى،علىيخيم/لذيهولملخترطر.عدلى

الختيرثرلمرىبفضل/لرخاءعرفو/وقدودر،سومر/هل/حث!ارى

خبرفي.نجمضلوخفطئهمفإلسلام،خكفتهملقد

التتويجاحتفالاتبوضوحعكستهقدسي،ظابعللملوكيةكانلقد

صورتهبللا،الارضعلىللالهالحقيقيالممثليصبحانه.الملكتنصيبوصك

احتفالبذللثيشهدكما،الالهيةالملكبنؤةعلىبالاكثرمصراكدتوقد.الحية

والذتن،الالهجسدمنمولود،الهي!زوع(:13)القرنالثانيرعمسي!تنصيب

الملوكيةيتملكي،البيضةفيبعدكانفيماتؤتجةوقد)ري(الافةملكخلقه

فرعونشكلمتخذاري،/عمونالالهتجسيدالىالحالوبلغت".الارضعلى

ذلكومع.العرشعلىالشرعيالوريثوينجببالملكةليتحدملكوقد،وهيئته

.اقدسيةاملوكية1عنالتحدثالافضلمنكانلذاالها؟الملكليس

والمسؤولألاول،الكاهنثممنفهو،دينيةشخصيةيعتبرالملككانولما

.ممستلزماتوالاضلعوترميمها،الهياكلبناءمسووليةتعودفاليه.الشعائرعن

يعهدإنهالا،الكبرىإلاعيادفيشخصيايحتفلانوبوسعه.إلاحمفاليةالليتورجيا

اعماله،كلفي،والملك.العبادةيخصمافي،موظفيهاى،الكهنةالىعادةبذللث

الالهيمنحهولذاالهه".مملكةايوستع1فلكىحرب،ألىذهبفانالهه.خدمةفيهو

...اغوبهاءوقوةكلمةمناللازمةالصفاتكل

،اخرىوبكلمة.شعبهابناءلكل*والعدلولالحقيقيمانالملكوعلى

خاص.بنوعالعدليقيموانالداثمين،والسلامالرخاءاسسيضعانعليهيتعين

شرعيةفييشككانكفوءمناف!بوسعسيكونذلك،علىقادرغيركانفاذا

فيهيابيهالىكيريتالكنعانيالملكابنيوجههاالىوالانتقادات.ملكه

البلاغة:غاية
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د9داال!عيمث!!ا.ه

ولالبئس،بلعدل!تقفيولا،رم!ةلملا+دفيةعقتدلمدعلا!لمنك

يىي!كلالييمعتدولاالفق!رر،يجزرونلملذيقولئكلمتطرر

وكانهرمتفئ!قم/لرضفاك.ظهركءورلمرم!ةلملاوتركخضركك،

عرشمقانزلى.سيركعشيقةوكانهوالشر،سريركرفيقة

.ظ!لمجلسلمكي،رتكسي!ومقكرسى،/نام!كلمكي،طوكيتك

ا!!ص؟

المييحالملك

الملح!

فالملك.اسرائبلايمانفياساسبةمؤسئسة،ناتاننبؤةمنذ،الملوكبةكانت

تبتاهاللةلانوانما،جسديةبنوه.ممعئوليس-ابنهبللا،عبدهاللة،مختاريدعى

الحق11اقامةمهمةتقعوعلبه،للشعبراعباامبمانه7(20:)مزتتويجهيوم

مثالعلىببصيرةليحكم،الحكمةادلةمنيتلنبقهو15(.8:صم)2"والعدل

واللبتورجبا.الهبكلشدبالتاليانه3(0ملاسلبمان-

صلسوتسلبم،التاجولبع!تطهيريا،خماماالتتويجطقوسوتتضمن

الطبلوقرع،الملكراسعلىمعطرزيتسكبفيتقومالىوالمسحة،المعاهدة

ففيها.الملوكتتويجفيالرئيسالطضالمسحةوبقيتا.!االملكاعاش!1:والهتاف

11"ممسوحركلمة.اللةمسيحيصبحانه:وروحهاللةبقوةاتضحومد،الملكئكرصى

اليونانيةالىترجمتوقدالمسيح"،11كلمةثممناعطتالى،بالعبريةماضياجهى

باللغاتي!شأ(3أ)31كرايستاوكريستفاصبحت(Christos)خريستوسبكلمة

الاوربية.
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د9دااديشو!فا.ه

وتبدو،مستوردةمرسسةانهاظلالها.اسرائيلفيللملوكيةدوماوكان

تحفظاتكانتهناومنالوحيد.اسرائيلملكوهو،الربلملوكيةمنايخسة

الدائميونالمعارضونبرزايضاهناومن(،-18اا8:صم1)الصريحةصموئيل

وانحرافاتهمالملوكمنالعديداخطاءانذلك(.المثالسبيلعلى01:27صم)1

امترحتلذاانتقاداقم.توجيهمنالانبياءيترددلمومنذئذ،المؤسسةهذهزعزعت

عليهيتعين،الربيختارهالذيالملك:اعلىمثالاالاشتراعتثنيةسفرمنفريضة

اللةشريعةيومكليقرأانبالاكثروعليه.ثرواتهولا،نساءهولاحيشه،ئكثرالا

2(..ا-4إ17)تث

الملمملبع

8)الجلاءزمنفياختفتقدالملكيةكانت Vالعودةابانتعدلمو(،ه

جديد.داودالى،المستقبلفيمثاليملكنحوالامالاتجهتومنذئذه(.)38

بصورةتوحيملامجيستعيرانايضابوسعهولكن،ملوكيةصورةهوفالمسيج

المسيجهذاوليس.اليهوديالرجاءاوجهلمختلفوفقا،والحكيموالنيىالكاهن

راكبامتواضعا،يتقدمانبوسعهاذومحررا،حربقائد،بالضرورةوالظافر"،البار11

9:9(.)زكاتانابنجحعقوعلىحمار،على

الساخنة،فلسطينففي.ذاتهالمسيجينتظرونيسوعمعاصرنبكليكنلم

نفهمانوبوسعنا.المسيحبكونهنفسهقذملوفوضىسئببقديسوعيكون

3.-92مرض؟انجيلفيالمسيحافي"السر11كانهنا)منتحفظاته : Aسبيلعلى

)يولمالعاهذامنلشتمملكتهانذلك15(.6:)يوالملوكيةورفضه(المثال

Aلكونهوهر36(.2:)رسلالقيامةفيالارربامسيحابهيعترفلمو36(.:ا

البشريةالملوكيةيينالتضاديتوقفوفيهفريد؟مستونبوعلىيتة،ابنا(علنداود،ابن

الالهيةةوالملوكية

I I q
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داودالطيشو!!ا.ه

لى!للمناقلثدةا

المقديىالكتا-قالحروب

Stele!الشهيرةالمسفة des Vautours)تعك!اللوفرمتحففيالمعروضة

وجه:وجهانوللمسقة.الحربعنالقدماءللشرقيينكانالذيالتمئورجيدا

لالهه؟ذبيحةوئقذمالاعدإءئحطموهو،جيشهمعالملكئشاقدحيثبضري

هوالقومىفالاله.الغلبةيمنحالذينينكيرسوالالهكونهعنيكشفالهىووجه

الاعداء.الهعلىالغلبةيمنحالذي

بلة؟ايدلإلىالمينعتا!

يكنلمالذياسرائيلالىبألنسبةمشرقا،للحربالبشريالوجهكانقلما

ئصور،عديدة.بقرونبعد-الاحداثالفتالىالحربيةوالروايات.مخيفةحربيةقوةيملك

الوسيلةوكأفاالعدوابادةيصف:هو2(،0أتثالاشتراعتثنيةسفرمنالنظريةالقواعد

التاريخية.الحقيقةعلىاللاهوتيةالرسالةتتغلبوهكذأ.الوثنيةعدوىلتجنبالجذرية

النصاعلاهزاجع7،)قضجدعونحملةروايةمعالحالهىوهكذا

ذا،الذيالربهوانماحقا.يتقاتلونلاوكانهمالمقاتلونيبدوحيث3(رقم

فيجرىكما،الاسرائيليينبايديألاعداءسلتم،المقابلالمعسكرفيالرعبانزل

تقاريرمناكثرهىالنصوصفهذه3(.رقمالنص3،ملف)راجع41خر

الىالثقةومنحه،المطلقةالرببقدرةألاعترافالىتدعوتعاليمهىبللا،حربية

احتفالوكانهاأريحاعلىالاستيلاءروايةبدتمااذاعجبولا.تتزعزعلا

6(.)يشمعركةايةدونمنليتورجى،

الئعدهذاعن،رائعوبشكل،الرابعالقرنفيالاخبارسفركاتبويعئر

،والصلاةالصومنجدلذا2..اخ2بحسبالقتالروايةفيوالليتورجىالععليمى

015
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بالربمنوا71:الايمانالىالدعرةسيماولاوالمرئلين،اللاويينمرافقةنجدكما

2(.0)آافتنجحوا!إبانبيائهأمنوأافتأمنواالهكم

لمليماا4بفى

اله!وىبالتاليهوليى،اكتشافهعلىالحربروايأتتحملناالذىالال!

المسيحإلملكمجيءيعيد.فيهالذياليومبذلكيحلمالكتابىفالانسان.والسلاماهـب

قريا:تعبيرااعطىقداشعياكانالحلمهذاعن6-9(.:اا)اشسلامحقبة

ولاسيفا،امةعلىامةترفعفلا،مناجلورماحهمسككاس!يرفهماشيضربون1

4(.2:)إشذلك"بعدارربريرشعلمون

ايختف1السمواتملكوتبأنقالحينبالحربينادلم،ويسوع

انه9(5:0)مئ"السلامالفاعلى1الطوبىاعلنبل(.صا11:2)مئ"المجاهدون

52(.26:)مئبالسلاحاصحابهعهيدافعانرفضوقدجيش،دونمنملك

جعالىدعوتهتقومالذ!ال!لابمخا،مةهوانما،لمالعاعلىالمرفوعوالدسليب

.الغفرانفيالبشركالثهل

ا!لة!التهواإ

ملاودمدمإ

24(صم16-2صم)1

أ!رالتباحطنركزانبوسعناولبر،برمتهاداودقصةكبيرةبسهولةتقرأ

فصلا.12اليحرعن!!

(16صم1)داوداتخاب-
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د9داالطيدثي!صا.ه

(4صم2-ا7صم1)داودارتقاعفي

42صم)1الرائعةوأببجائبزداودوقصة،شاولعلىئبقيداود- -7.)Y

(1صم2ر31صم)1داودورثاءجلبوعمعردة-

ا-5(:وه2f-1:صم)2دفعينعلىداودمسح-

5-8(صم)2المملكةتاسشفي*

(6Y-52:صم)2أورشليمعلىالاستلاء7،صم2باستثناء-

(6صم)2العهدتأبوتمكانتحويار-

(9.2-صم)2داودحأةلطل!

أ-12(أصم)2وبتضابعدارد-

(91وبداية18صم)2ابضمالومموت-

(21-24صم)2الملاحقفي*

(24صم)2والطاعونالاحصاء-

ا-2(مارأفينجدهاداود،قصة)نهاية

الاشخاصجيدانكتشفانالمفيدمنداود،خلافةقصةنتابعولكى

عائلته:منهمتتكونالذين

(5:41؟3:2صم2)واولادهداودنساء

بتشابعحجيتمكهابيجائيلاحينزم

اوريازرجةتلماممطابنةنابالزوجةيزرعيلمن

الحثيجشورملكالكرملمن

ا-29(امم)252(صم)1

سليمانادونياابشالومكلأبامنون

t-%عم)2 r)1(ا-اامل))بم(ا-.2()532ا

هـ"5
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ضن

للملكدعاي

72)مزمور

حكمكللملكهب1للهم،

لشبذن؟بر!قفي

سلاطللشعب1!إفىلتحمل

بنصفهم1لمشعب"رفطء

يسحقهم.1لظالمودو

لقمر1ولسم!1مختببقى

لعشب1علىىلمطرينزلم

يزهر؟ولههليبرء!1

1لبحر1لىبحر1من"ويللك

فىكعويرددية91مل!طمه

فىدويؤلجزية1لجزد1وشيمقتره!فى"

يسجدوفىله1لم!كجميح11

1لمستيث1لمسكنينقذلات11

1لمسك!لكسرر1على2\بعطنض

نفوسميفتدكط1لعنفولظلم1هن"

شبأذهبريعطلبحي15

فىبدعرفىج!كللي

لبلاد1فيطنطة1تتقرر

1ذطرهو!رهخرض!11ذكلبنافى

كللالادص1قينلبهت!ذفى

عدلك1لملكولإلط

لوف!عايكر؟لانعماف

بر\لتلال1فى

يخلفهم1ورجم!ربنر

جل1فىجيلمن

لارس9يسقيلذي11ذذكالرو

\لقمر4يزر1فى1فىيعم1لسلامو

ص1لا!1قعي1لىلنهر1وهن

فىيلحسوبئ1\لم15ؤ1عدو

يقدمون1الدإولشأوهـثأكوملو

فىيخدمو4ملام1!ك3

نمصربلالذي1لباذس1ر

1لم!جم!نفوسوجمنض

ثم!عبنيهفيردههم

كونهب!بلار11فىطوو

1لجبا4!رو!ؤعلىختتحوعو

عثمب!\1لا،فيخرجتA1ذو

جم!عهالامم1وتهنئه

153.
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حدهولعجاثب1ثصاخ11في1سرله11لافى1لربقي!ك"1

مجدههنكللالا!!1،يمتلئجميد1ممه1لملإلدوتبارك91

1ينثم1ياث

ارنقائه.ممناسبةداود،نسلمنالمتحذراطمثا.جلمنالدعاء،هذايملونكانواا(

فضؤة2(:المزمور)بخلافهناالحربىللطابعاثرولا.تتويجهذكرىفياوالعر!قالى

خاتةلأ،المرمورهذاوياتيالحغار.عنوالدفاغالعدلخدمةفيفقمدهىاملكا

.(2Y-42)المزاميرمناسانياالثتاب

الفقراءتحاهسيماولاوحق،عدل:الاولالدعاء:ا-24(

رسا"مر%،ء:المافيالدعاء:05-7

امملكذاانساغ:الثالثالدعاء:11-1لم

الاولالدعاءالىعودة:1-4ا2

نياكالدعاءالىعودة:1-16ع

الثألثالدعاءالىعودة:17

الثانيالكنابخاتمة)بركة(:مجدلة2:.-ا08

منالرلب-االىللحسلاةاكءبيج!تمه!لماث!اهب\،منلها.مما،الملكيةالرفي!ك!4تفسترأ3

السلام-الوسيطاص!كاإ-عبرالشعبيمنحالذيهوالواقعفياللةأنذاك.اجله

هذايع!حبحالجلاء،وبعدالفصهـاء.احترأءعلىالقدرةسيماولاوالرخاء،والعدل

الوطى،الاستقلالمعسيوطد،المتإلذيمجيءاجلمنصلاهألمزمور

.والسلامالعدل

يمائنتمل!والسلامالعدلويوصأد1(،5:؟)مرادلةملكوتليفتتحاشيخإجاء(ث

انتصارهوفانتصاره(.4:18الوللفقراءالسأرةالبشرىويعلن)النطويبات(،

انقضاء.دونمنحقاهوفملكهات،الامربنمنأقيمولانه.والصليبالحب

أؤلي.يةالاباالحياهأي،البركةيتلننواانترااكلبوسحبكونوأسعمت"،ش

؟(21-2:11)مئإلشاملللمذ"صترهـشاالوثنيينإنجوسصجود

ه...
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إا!إ!ا!للد!د!اظط

لحثوىا-
1لملولوس:مقه!.

نصكل:.

مل2!.شليم1ورحصا!\.

،\"هل)1مللكر1ذبيحة\.

21،هل1لأنبمالوتكر؟3.

كا!هل2لأنعمافىف!فاء،.

ولو9فىثقر1هنيةآسثورنصوصالق!ء:قال!ثم.

صمالاشز1تثنيةيختا،:ا!ضع.

يسماع1و1يليات1هعجز:للمنأقهتةسؤأد.

1لمدوك1سفا!:القدأ؟ةمواطة.

،،tلأمز*ق1لممحوئيل11سرةلنجه1ءتد:!ة.

15لأ

915

639

16لأ

لا\1

\04

لألا\

?N\

"\

\"1
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الجلا،الطسلي!ان!ا.6

را

مالملودؤمسسم

ناسيل!ما

انقلاباعقابفيالحكمسليمانتسنرمانبعد

دعي-وقدالحربيةداودحملاتفبعدداود.ابيهعملينجزأخذ(،'ا-لم)1

الدولة.اسع!يوطدانلم"،المسا11)شيلموت(،سليمانعلىكان-الحربرجل

فيتطويرتحقيقالىخاص،بنرع،يسعىالملكراح،قويةادارةمساندةويفضل

ذاكالتاليةللاجيالسليماناصبجوهكذا.والاقتصاديةوالثقافيةالسياسيةالمجالات

اورشليم.هيكلوشئدالالهيةالحكمةموهبةتلقىالذي

زوانجاتوكانت.الحكمنهايةمنذملامحهارتسمتفقدالتدهور،اما

اورشليم.الىوثنيةيداتدخولعلىشجعتقداجنبياتاميراتمنسليمان

الشمالقباثلثارتحين،رحبعامابنهعهدفيالافعألا،العقابيصبحولن

والديى،السياسيالانشقاقوبهذا.ياربعامشخصفيملكالهاواقامتالعشر

الجنوبومملكة(اسرائيل)ارالشمالمملكة:قسمينالىالمملكةصئطرت

587.عامويهوذا722،عاماسرائيلكلتاهما:ئزولانوسوفيهوذا(،)او

ناالا.المتقابلتينالمملكتينمصيروياربعامسليماناخطاءطبعتوهكذا

11.ياربعاماخطايا1أثرفيصاروالكونهماكبر،بقسوةالمدانونهماسرائيلملوك

اللذينويوشياحزفياباستثناء،الادانةمنمعقيينيكونوافلميهوذا،ملوكاما

داود.،النموذجيبالسلفاقتديا
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الجلا،الطسليمانفا6.

ائإ()اليمال!فممالامملحة

وكانبكثير.افضلمستوىعلىالشمالفيالاقتصاديةالبإروفكانت

ينشئطأنوالاراميين()الفينيقيينالخارجىلمالعاعلىالكبيرالانفتاحشأنمن

فيالاولىفللمرةاكيد.اقتصادممطبرخاءاسراثيلممتعوهكذا.التجاريةالعلاقات

منمزيداالثمنوكان.الدوليةالساحةعلىمكانإسرأئيليةلدولةكانالتاريخ

للاجتياحاتالخضوعمنمزيدجانبالى،الوثنيةللتأثيراتالتعرضخطر

نبؤهألىيستندوااناسرائيلملوكبوسعيكنلملما،أخرىجهةومن.الاجنبية

توالت7،صم2خلالمنيهوذا،فيالحالكانتكما،السلالةتوطد

ملوككان،قرنينمدىعلىوهكذا،ملامحها.احياناالانبياءرسمالئالانقلابات

.سلالاتتسعالىينتمونعشرالتسعةاسرائيل

:حقباتباربعالشمالمملكةتاريخنحددانويمكن

بفشلطجتوقد،وخلفائهالاولياربعاممع)319-875(اايأسبسجقببنانم

تتنافس.كانتالئالسلالات

4c)875-اعمريسلالةعرفت2( (Aحقبة،السامرةفيتمركزتألى

خاص.بشكلايلياالبيتدخل،عمريابن،احآبالملكعهدوفي.مزدهرة

14v4)قرنقرابةياهوسلالةدامت3( -v)n.فيدورلاليشاع1ركان

الثافيياربعاموالاخير،الكبيرالملكعهدوفيياهو.بهقامالذيالانقلاب

(YtV-VAV)>يظهروبدأ،أجتماعيةصراعاتعنألاقتصاديألازدهارتمخض

.عاموسمثلالانبياء،منجديدصنف

ناالسياسىالاستقرارلعدمبدلاكاناشور،امبرياليةازاءالابن.الحقبة4(

فيالبارزينالرجالكلوئفى722،عامسقطتفالسامرة.السقوطفييعخل

اشورية.مقاطعةاسرائيلمملكةاصبحترمنذئذ.الشعب
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الجلا،الطسلي!انصا6.

1(ذ)ي!هبالبفهمملحة

عتليافبلمنالحكمأغمصابعداما،السلالةفيتامباستقراريهوذاممتع

41(Aro- A،)المملكةهذهعرفتفلقداسرأئيل.فيياهوأنقلابيوازيهوالذي

.ممنأىطويلةلقترةتبقىكيف-الشمالمملكةاختهامنخصوبةافلارضها-رطبيعة

.المسيطرةللقؤةالجزيةتدفعأنالامراقتضىولوحئ،الكبرىالدوليةالصراعاتعن

متميزبشكلالخصبةالحقبةهذه.السامرهسقوطاعقابفيفاعلدورلهامبيكون

(.والثامنالسابعالملقين)أنظرالكبارالانبياءحقبةهي

اوويثيليمثماو

9مل)2 17-91::1A)

؟.أت9تم1أقيخرقناالفضقخانففلقغنطق!ثنرقةضد!رةانقفودشقرنجكننت.......

ة1.07عاءرشليم9لاسنحاريبالاشوريالملكحصارعترواياتثلاثيقد!ىف!و:

هتويكرضا13-16(.:)18الاشوريةالحولياتفيكمابايجاز،اولاالحدثينق!:

:نقرأ37(.:17-91)18:المسرحعلىاشكياجكلتانبؤيتيتروايتيتعبرثكل:

0005إبكلرىلىالإوي!ابر؟.:

هنلسظة1ئيعىورلحصفى1و!ثيسأدلقو1فند1شو!مللث1!س!و!11"

\فى1ع!لووو1فع!عدو1ورسيح.\فى،عظيمجيمقيطحزقيا\لملثث1فىلاكيش

حق!طدتفيث!1لعدظ1كةبمد1فةعند1وقفوبمد\،وو1يممعدووول.1و!تمليم

لكاتب،1و!ثبنةلبيت،1قيمحلإ،بنليايح1ليهم1ثخرج\لملمث،1وظدو"1لقمظد.1

فىيقو1هكذلحؤيما:1لوفؤلسقاة:9يش!طمفقافى191لمدوق.6سافبن1خويو
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الجلاءا!اسليمانما.6

1فى:نفسكليقلتقد02تكلت؟1لذي11\لات!فىهذط1مئو!:هلك1لكبرر،1لملك

1يكلتمنفعلىلاد1و1طرب.لحؤصربلةمسورةكلثبمالةهوهـث!متنكالا،جمرد

علىأي1لمرفوفعة،لقعت1هذهع!!علىإلكل!ت1!92\نث؟عليتمردتحى

لجميحمعر،ملكثزعود،1هكأرثقبظ.كفهلينسبت1تكأعيطمنلق9مصر

عيط.ئك!ق1لذين

حزقي1!1فىلذي1هو\ثيس1ق،1لربعلىلا1نتكلأ1ظلم:قلتم1فى22ر

1و!ثليم.ليتسجدوفى\لمذبح1هذ1؟فدولاورئ!ليم:1ليهوذوظفىومذإمحهم!ظرثه

تجد!1ن1ه!تطعت\فى،ثزسلفي11ظ.1عطيكو،1!ثورهلك!1هن.!بي،1لافى23و

علىرتتكلشلاي،فيطع!ظرمنحد1و!ندوجهترذ1نثكجمفو"1ثرساظ.

ععدتلرب11فقةموفىبدوني1تر9لافى1و2وفرطن؟يتمرعلىللحصوفىرمص

دهرط؟3كألا)1هذهعلىعععد1:ليقافى1لذيهوفالرب؟لادهره\لم!د1هذعلى

باللغةعبيدك،كثملسظة1نشلرخويووث!بنلأحلظبن1بقيم6\ثقافى

1لسور؟علىلقانم1لشعب1!محعلى؟ليهوديآتكل!ولانفهمها،فىظلا!1مة،1

9\لكلا؟؟هذلالؤفىشدي1!سلييك1وسيدك1فىأئعلةلسقاة1رئي!طمثقافى!2

بوطموثرب1!همبركل11فى\لمفطرفيلسو،1علىلقائمين91لربفى1لى1لس

؟+.هعكم

وفلم:وتكلم؟يهودية،عظيمبصوتفدى1لسظة!نشوق!ئم"1

لاثحزقيا،يخدعكملا1لملث:قل1هكأ192ثور.ملكلكبلا،11لملككلا؟1أممعو

لرب1بقويهتلرب1علىتتك!فىحزي!ايجعلكملا03ويدي.هنينقذكم1ديقد!لا

ف14هكذلانهطزيا،1تسمعولا121شور.هلكيد1فى1لمدينآهذهئسلغولاينقذول

،بوهنكرمههنحد1ركلوك!11\ليخرجو1وملطA\1عقدو1شو!:هلث

\!فى9!ف!كم،مئل\،!1فىخذكم1وآتيحتى5031بئرحدطء1ركل11!ثربوو

تسمعو\فالاقوتو\.ولا1لني!شو،ونرريت\ركأكرر؟،ونج!ز9رصوخمر،حنطة

1رفحد1وكل1نقذو1لامم1آطةألعل!33ينقأنا.لرب1بقويه:يدريكملانهطزقي،

ألمعلفما؟رعوةوه!خنيم1سفروآالآإلن"12رفاد؟و!ة6الةإلن؟1ثورهلكيدهن

ينقأحتىيدفي،من9!فط1نقذبلاد1آطةجمحبن25ومقيدي؟من\ل!هرة11نقذ

يدي؟؟من1و!سيملرب1
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الجلا،ال!سليعانمن.6

عاد3f!؟مجبوهلاقائلا1هر1لملكلادبكلط،جمهوالشعب261فسكت

حزثب\فى1لمدوق،آل!فبن6حويو1ل!تب،وثبنة1بيت،قمحلإ،بن1بيح

لصظة1رثسبكلاأخبروه1ولمزقة،رفيطم

1!كلو16لرب،يتودخلبس!ولبسثيبمالههزقحزقيا،\لملكممtثلط911

لنى11ش!\فى1لمسموح،لإلسيرلكهنة،1شيوخولكاتب،1شنةولبيت،1يح،يىقيم1

د،11الويو!1لعظب،ر1لمسدةيو؟يو!1حزثيا..قفى1هكذفى..21فظلو.آموص!لن

كلا!كليسمح1طكلرب1"فلعلللولادةلاثؤةولرحم،1ثربئثابخة1بلفتوقد

1طثبلر9لعلو،لحي1لاد1ييضيمسيده1شورهلثثسله1ر1لذي1لسظةرئش

بمت؟لي1لبمية1جل1من.علاةترفع!ممعه\لذيلكلا،1يطقي

تقوثوفى1هكذ1شعيا:المقفى16شإ،1فىحزب1لملك1!خدرص!ثلط5

علثئبهجدفررممعته،لذي1لكلا؟1بسببمخ!لالرب:1يقوفى1هكذليدكم:

1سقطهر9!ف،1فىجحثبم1خبم!يسمحط،!ويط1\جعل!ثهاءنذ1شود،ملكجميد

1!فه؟لي؟لسيف

رحلقدنه9ممعلانهبتلأtيماتل1شو!ملكثوجد1لسماة،!ثش"و!جح

خرجفد:في11هذ،كويقملكهاقآ،ترفدفيممحنه1ذلك9.لاكيقمن

لبقاتلك؟

ا!هالل!نظلة

Aاورشليمضداشورملكموفديمناورات-37:ا7:ا

1-A Vلوجهوجهاالوفأدتان!أ

حزقياموفديالىموجهةخطاباتا-9:25

الوفادتينبينحوار26-27:

الشعبألىموجهةخطبات35-28؟

حزقياموفديولدىالشعبلدىفعلردرد36-37:
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الجلاءالطسلي!ان!ا6.

أشعياتدخل-7:ا:91

اشعياالىوفادةا-4:

-V o:اشعياجواب

الحصاررفع:91:8-9

مكلومات

مدينةحؤلالذيوهو68(.ا07-)4سنحاريبهوهناالاشورىالملكا-

معارضةدومائبدونالمحريونوكان.للامبراطوريةعأصمةالىالقديمةنينوى

.664الى96!منققكفقدترهاقة،الفرعوناما.الاشوريالتوسئعازاء

حزقياموفدكطفوظائف.مهفاتفيئرستلونالطرفينمنمهئيناشخاصانجد2-

التهجماتوكانتا-6(.:4مل)1الكبارسليمانضباطقائمةفينجدها

(.17صما)انظرالضمائعةالممارساتمنالقتالتسبقالى

اندحاروكانعنهما؟يدافعوسعبارض،الشرقيةالعقليةفياله،لكلكان3-

نظروفي.مزلةاقإالههكونعلىدليلاارضهعلىوالاستيلاءالشعب

تحد.ممثابةهوالمفهومهذاومئلالاكبر.الالههواشوركان،الاشرريين

البيبلي.للاممانصارخ

اسفلآ

الشعبحزقيا،وزراءاشور،ملكموفدي:النصشخصياتكللاحظواا-

بينهم.تمتزوأانحاولوااشعيا.البىحزقيا،الملتالاسوار،على

تبدوالىالبراهينهىما؟مقنعةاشورملكموفدىمناوراتللثتبدوهل2-

قيمة؟ذاتلك

ألاعتباربعيناخذتمواذا.والنجاةالثقةمفردإتا-18:737فيسخلرا3-

طريقةوبأية3المعروضةالئقةرسالةهىفماالاشورية،التصريحاتنقيض

الثقة؟الىثم،منأشعيا،يدعو
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القلاءالطسلي!انمن.6

ةءللقلاتلىامسا

.النفوسفيبالغأاثراتركتقد107عامالعجائبيةاورشليمنجاةكانتا-

علاماتابدىانماشعبهيخلصفالئد36-37.أيقفيروايتهاواعيدت

بالرغماررشلم،تكون587(وه)89سنةمئةقرابةمضىوبعد.للتوبة

شررط.بأيةيخقصلااللةانتعلمتقدمنها،

أيةعلىولع!،وحدهبالئةالثقةالىيستندالخلاصانعلىبتثيده،النص2-

بنوعالبيبلىوبالوحىأشعيالدىجوهرندبتعليميبدبشرية،ارتكازات

المعال(.سبيراعلى31-634:)مئذلكغيرالىيسوعيدغلموعام.

تؤديقدعديدةاحداثفهناك.المسيحيينألىبالنسبةآنئة،الرسالةهذهتبقى3-

:السؤالعلينايطرح،الخاصةطريقتهعلى،والنبر.والتخلياليأسالى

الايمأن؟امالخوف

الئ!!وق!ا

ذا

أ-2،17-46(18:)أمل

؟أأأ7ق!أ1النلا،انجتاختقدكبرممأقجاغةنمأنتاايخفيأ)فنقفنن.......

:،الكنكانييتلدىالشكير،اله،البك!عبادةفيللسقوماانذاكالشكلبوتكرضا:

اله:بط!ايليا،وهوذاخصوبتهـا.للا،ضايكيدثيالمطريد!تجدوتكانوامنهوالذي:

الكرم!جب!بكليبهلىانبياء؟حدهيبابهابببمانيل!:
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الجلا،الطسلي!ان!ا.6

أهعقفئلادثثة1لسنة1إلليالي1فى\لربكلا،ىركئ!ة،إولمربعد9

12لا!وجهعلى.لمحطر3لتييأطب،نفسك1ز،ر لأحآب.لقسهإللإثريoفمفمى!

1حاتي:دقافىإدليا،1حلآبفلما!1ى!1ررمرة...1ليتنديدةتناعة1كانتو

1نتبل1ظ؟1يماسر1عمفو1عكرئ!له:كقال1يخ!؟"11صعفوإللإهغكر1\نت

جمع.1لم1و1!سل1لادو91.بيعل1و،\ءكم،سرلوب1!!رككمبمإليلثويت

دثظروت1فيءولخمس!،1وهثةلاربم1لبع!11بءرلكرمل،1جبل1لىكلهثيل11سر

إلزإلل؟ماثدةعلى؟لونلذين1مآ1لادحأ

1لكرهو،جب!1فى1لافيءرجمح1ئل1يصربئجميح1فىظ!ش!!1!ب02

!فىن1لجانجيرفي1بيرتعرجوفى1نتمهتىأفىوقافى:لشعب1كل1فىإللإفتقد؟61

26.بكلمةلشعب1يجهفلم".فتبعوهإطهلبعل1ىفىفى1وطتبره،لاله1هولرب1

مئة1!بحبع!1نبياء1رهؤلاءث!ب،ببقيتوحديلآن1أظللسعب..إلل!فقال

علىويجعلوهيقطعوهثمثو!\،طم1يخضرو،ينبثوردلت3\فيؤ!جلاوخمسود

فغ1ولالحطب1علىجغئه1ولآخر1لؤ!1أجمذإلظ1ظوظر\،1يف!عوولالحطب1

في!يجيبلذي1لملافى1ولرب،1باسمدعو1نا1و1ظتكم؟سم1تمفىتدئيثم"2ظ!\.

1لبع!:إلإلانجياءفقال15؟حسنألكلا؟قئلا1لشعبكللأجاب1لذ"ثفو

لاولكنآطتكم،1؟سم1دغوو،ك!وفىلانكم1\ولا1ثعلووئو!1لكم1أختما!و

هنلبعل1باسم1دكوره،عدو1و!ساهعظوهم1لذي1\ثتوف1فاخذو116".نا!1تفععو

جمب.ولاعوتهنيكنفلمجنا؟11لمعل،آيهايقولوفى:وهملظهر،11فى1لصبح

فهمهخرلظهر،1كادفلما!2عئنح.قدىفىلذي11لمذبححوليرقع!وفى1وىلؤ

سفر،في1وخلوةفي1ونعغ!ليثلعلهفى:1فىنه1على،بعوت1أعرخو!للإر!فى:

حسبعلى1\نقسهموخدئعوعلى1بصوت1فصرخو"2*.يخستعقظنائملعله1و

وهم1لظهر1نقفىو92.عليهمدهاؤهمسالتحتىلرهاح،1وبالسيوفعاددقم

فصغ.ولامجيبولاموتلي!و1لتقدهة،صطد1طفى1فى\فىتنطؤد،

ثرهمهنه.لسعب1كلفىقزب.فيمن1أقزبولثععب..1لكلإللإ03فظفى

1!بطعددعلىحجر\،عشر1ثنىإللإخذ211و.لقدمقدكافىإلذي1لربمذبح

تلك22وبنىمحك؟1يكون1ئي!أسرقانلاليه1لرب1كالا؟ىنلذي9يعقوببق

لحب.1منميهايرتسغ"قناة1لمذبححولجعلولرب،11!علىهذبحالحجا،ة1
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الجلا،ا!اسليمانفا6.

هاء1دجر19دبمأملأووقفى:لحطب،1علىوجعلهلئود1وثينططب1وتبئم22

فثنئو\.،ثلثو\ففى:ئم1فثتؤ،+،لنو\ق4:ئم؟لحطب1وعلىلمحرقة1على1رصبو

لتقدمة،9ممطد1حافى26فلسا؟لف!اساء.لضة11هتلاتو1لمذبححولم1ول25فجرى

\نكليو،1لئعتيمئيل،11هـمرو1سحقو1هيمإلرفى1لرب،1أيهاولآفى:لني1إللإلقد؟

!بب!2\جبئلاهور.1هذهكلفعلتقدوباهركعدكظ19نير1ئيل1سريطفى1

1هذليعلمجى،1 Q1فىق!بهم!ددت1نت1نلثوفى،\1\نتلمرب،1إلها9نك،لسعب

حتىب،1رر1ولحب!ة9ولحطب1و1لحرقةكلت1ولرب1نا!2ثهطتول1ء؟لور1

رجوههمعلى1سقطولشعب1كلذلكرأى92فلطلمضة1فيلذي11ولءلحست

لبعل1نبياء1على1أتج!فوإليعا:الم."ثقافى؟لافى1هولرب1لا"،1هوألرب1:رقالو

مساك.وذمجهمقيشموفىطر1فى؟لإفالزالم،عليهم9فقبفموحد؟1هنىيقلتولا

مطر؟دويع!وت1فهوذ1لئرب،وكرأعغد.وثأحآب:إليا1"و!فى

1لا!ص1فى1مخنىولكرمل1!1ن!1فىإلبومعد.ويسربلياكلأحآب6"ثصعه

ثعمعهـوتطلح؟لبحر1مخووتطلحأمغذطادهه:2"وقال!كبتيه.ينوجههوجعل

لسبمالعة1لي""فلماكافىت"1هرسبحأ!جح.علىله:فظلء؟شيمامن:وقال

رقلآصغألمه:ف!ل؟لبحر1منطا4جل،!حة1قذر!رعغر،كيغظ:قفى

بلغيو؟لسطء11سوذتذلكثنا1لي5"و".1لمطريثنعكئلافىلز1وهـئعذ:ثاحآب

يدكانت)6t.يز!جمل1فىو!!1!بكبثر.عظيممطروجاءلر؟ح1ومبت

يز!جمما.1فىلوصوفى1حىأحأب1ما!رجرىحقويهفسدإليا،هحلرب1

ا!هاللآنظلة

بالمطرول!ضثرأحأبالىأيلياادربيرسلا-2:

ادبعلأنبياءيجمعأحآب:2.ا-7

ادضمامامادبعلانبياءايليايتحدى:

انبيائهعلىيردلاالبعل25-92:

بادنارايلياالىالربيجيب03-93:

ادبعلانبياءايليائهلام:54

الممار.ادربيمنعواام؟ايليا:-4146
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الجلا،الطسليعان!ا6.

ماتمكلو

قدعديدةعباداتوكانتايزأبل.رطن،فينيقيةمنقريبالكرملجبل-ا

هذا.مثللتحدالمناسبالمكانانه؟تعاقبت

وكانتبعل،الالهشريكةعشروت.الإلالممةكاشا،الكنعانيةالمنطقةفي2-

.النباتاتبتفيعة

الخذيكانلذا6-8(؟'2:1تلث)راجعللذبيحةضروريةالناركانت3-

الكهنة.وليسالانبياءهمانما،والممثلونحولها.يدور

اسفل!

التضادهوما.المعسكرينكلافيالاشخاصلدىوالمواقفالكلماتلاحظواا-

ايليا؟تفوقسرهوما؟ترونهالذي

السماءويجعلايلياذبيحةيتقبلالربلجعلفاعلةكانتالىالوساثلهىما2-

اللة؟الىالتوجهينبغيكيفتمطر؟

بتصرفه؟ئقتدىانيمكنهلايليا؟ايمانهوما3-

ةءللقلاتلىاملللا

بينالدييالصراعكان.الكنعانيةبالديأنةتتعلقممارساتبضعهنانكتشفا-

.الحياةقوةحوليدوركانوانهسيماكبيرأ،حذأبلغقدوكنعاناسرائيل

الوجود.ميادينكليثمملالدينلانذلك

انقذ،حاسممنعطففي،الذيذاكيبدوانهالتقليد.فيكبيرااثراايلياترك2-

حضورالفورعلىسيختبر،الكرملجبلعلىانتحمارهفبعد.موسىديانة

للمسيحاسابقا"1فيهاليهوديالتقليدورأى1(.9مل)1حوريبفياللة

.(17:01مئراجع23؟3:)ملا
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الجلاتال!سلي!انفا.6

علىوموقفه2-13(.9:)مريسوعتجقىفيموسىمعحاضرايلياهوذا3-

يعبدانيستيمإحدمناما1:يسرعكلمةجيدايرضحالكرملجبل

.r(64؟)مئ.11..رتين

ثر"نابوت

21()أمل

؟.نغواتتنيلمألارأفييبان!نرأتيذلم!تفخر!نتأنفضدنيت.انق!منمنينثيت........

هوذاة.لرسالتهالاحتماعي9السياسيالبكدلتبرزالروايةهذهتأتيايليا،في!ايتدخ!:

سلطة:علىومحتجا،بالحيلةينهـبالذيالضكيفعتهدافكانفسهيفرضاايليا

إ.؟إإ؟!يكل!)انجمبدالابثبجاصإبجتر!ببهدلكلج!ثببهة؟

\لىيز!جمل،ليكر!1يزرعيليبإلوتكافى1نه1ث1لاحدهاهبعدكادو1

لاكرهكآعطيفئلانبمالوتأحآبثظطب2ورمرة،1هلكأطب،قعمربنب

هنه،خ!1كر!هنهبدلاعطيك11ظوبي!،منثزيبلانهخفز،بسظفى!يمكون

1نلرب1هعاذأ!ب:فيدوت2قبب؟فف!ةئمنه1عطيتكجمنيكيىحسن،\ن

إيايي؟ث1مد1عطث

ليز!عيلي1تفيلوبكلمهلذي19ثكلامثلقامن9!وبيته1لى1حأب"ثعاد

4يتظووأبوجههعرفى1ولمدوهعلىفثجح1و؟إولنيثه!1عطث1لاأنيبقو":

طعا!؟"تثناوفى1ولعض1كئيب؟لكظفى:وظلت1مرأتهإزإللفجا"ت5ططط.

\ن\،بالففملأ،كرهدئ1عطي":ولتت1يزدعيلينيلوتظطتلانيبئ6ثظفى

1هرأته:إزإللله!فضلت؟كرهيعطيث1لا..ثقافىهنه.بدلاكرطعطيك1لئئت

؟67
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الجلا،الطسليعانصا.6

1عطيك1ناونفسا،وطبطعاطفتناوفىقم؟1نيل1يرعلىكملكتتصرفلان1آ1نت

يزدعيلي!1تنيلور،ك

1فىلرسائل11رلننتروختمتهابخاتمهأحآبباسم!!نلكتت1للا"ثم

1لرسائليطكتتو9نإلوت.هحوركير1و1لمدينآفيلذين1ف11لأشرو1لش!يوخ

خررلا1رجليرجلسو1و01لقو؟،1عمددلينبمالوت1جلسو1وبصوم1ظدوتقوفى:

1!جموهو1لملث.وأخرجوهو1ثلةلعنتقد\نكفئي!..عليه1ديشهدفيهماتجاهه

ثيموت؟

1!سلتكما،مدينتهليوركوفى1ف1ثأشر1ولشيوخ1هديخته1هلثفعل91

بصو؟1فنادو19،يهم1سلتها1رلي1لرلمائل1في1لمكتوبجمسبإيلإزيهم1

تجاهه،يخ!هماوجلسطضرلا!جلافىوصلثم12لقو!.1مد!لينبمالوت1جلسو1و

لعنفدفئي!:لشعب،1بحفمرةنإلوت،علىيخ!هماضرلالذين1لرجلافى1وشهد

\فى11رهـملوو"1.فماتبالحجارةررجموه1لمدينةخارجفأخرجوه".1لملكو1ثدةنبمالوت

نيلوتوموته،جم.يرإيزإلل!تفلط15".ومات!"جم!نإلوتفديقولود:!لزإلل

ابالفف!آ.إياهيعطيكفى1إلىلذي1يزرعيلي1نيلوتكر،ثترثفمثاطب:ظلت

كر،1فىينزلف!نإلوت،.لمحوتأحآبممحفلط16طت؟قدبلب،نيلوتيعد

لروثه.يزدعيلي1تنيلو

هلكأ!ب،للقاءفم.فلزفىقائلالمتنى1إديا9فىلرب1كلامفكاد!1

كنفةو"1لدثه.يى1لزللذي1نيلوتكر!في1هوذثلال!مرة،1في\لذيئيل،11سر

هكذ\فئلا.كتفةثم91ذلث.فف!لاعنوو!ثتتلتلرب:1قال1هكذقئلا

دهكلكلاب1تلح!نإلوت،د،لكالاب1يخططستلذي11لم!دفي1لرب:يقوفى

وجدتك،فدفظفى:*.عدوفيياوجدتىلقدأذفىلإللإ:أحآبفقافى01إلظ!1نت

لشر1عيملثجالب1هاءنذ121لرب.جمئفيلسر1لعملنفسكبعتقدلانك

1ئيل،1ه!رليوطيقعبدمنمجانط،بنلكلأطبمنوق!فى،نسلكوىذ!

لعخاط1لىلإسخاطكأجئا،بنبعساوبيتفيطبنبعا؟يارجميتيتكجاعلر6

لكلاب1أدإلفصافئافيإيزإسلعلىلرب1وتكلم)12يخسأ!ئيل11سرلجعلكو

ثكلاب،1ولكله1لمدينةفيثأحآبماتومن"2جمرلأ.يزرمصو!عند؟لزإللستثل

لسطء!1طورظكلهلحقل9ليفىطتومن
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الجلا،الطسلي!ان!ا.6

لان9لرب،جمئلي1لش!رلعطنفسهباع1ثذيكاحأب1حديكن5\وا

على1لقذ!ة،لا!!1و!1ءبالسرو1جدقيثح1فيو؟664كوظ.1قد1ته1هر!لزإلل

1ئعل.1!ربقوجهمنلربPطردهم1لذينلآمو!يون1فعلطكلحسب

وعمميش!بدفعلىوجع!ئيإلههزق1\لكلام،هذأحآبممحثلط!6

فئافيلتشي1إب1فى\لربكلا،ف!فى"12!ريد\.رريدوه!ثبى1لجع!خليو؟ت

إلامه،فيلشر1جلب1لادل.1!مي،قدفلات؟1ماميqبأحدلكيفأ!؟ست2

".بيتهعلىلشر1جلب1إلنهإول؟يطولكن

ا!هالبهنظلة

الكرماغتصابرواية:ا-16

ايلياالبىتدخل-22:ا7

رأحأبايزابلعقوبات:23-26

أحأبندامة:27-92

مكلومات

46(.:18مل)1أسرأثيلملركاقامةمكانهىيزرعيلمدينة-ا

انها.والغربالشرقبينالرئيسةالمواصلاتوساثلاحدىهويزرعيلووانى

غنية.منطقة

اسيائيل،بنوايلازم1:للشريعةوفقا،آباثهميراثعنيتخلىاننابوتيرفض2-

لا،اللةاعطاهاالىفالارض7(.36:)عداباثه"سبطميراث،منهمكل

العامة.للمنفعةالاستملاكبطريقةولاحئ،تستقبانيمكن

احئرقت:الشريعةمنوأحدةنقطةالاقلعلىهناك،الصوريةإلمحاكمةفي3-

6(.:17تث)انطرشاهذينحضور

916
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الجلا،ال!سليمان!ا.6

اسفل!

ملامحهماتبدوهلدرافعهما؟هىماوايزأبل.احآبشخصثتىلاحظوا-ا

موضوعية؟

وهل؟والملكةالملكالىيوجههالذياللومهوماايليا:تدخلاتلاحظوأ2-

؟مبررةيعلنهاالىالعقوباتلكمتبدو

تكشفه،لتةوجهأمم!الحذ؟بهذ!قاسحكمبعد،غريبةأحآبندامةتبدوالا3-

؟الانسانمنتفترضهاخطواتوأية

ةءللقلاتلىامسا

دونوالاصداء،للطباعبدراسةليقومواقعيةتاريخيةاسسمنالراو!ينطلق-أ

نماذجوفقشخصياتملامحئرستمفحين.ئصذقلاتكادلأمررحرج،

داودروايةفيا!لهيكماعنها،ئداقعفكرةهناكاننكتشف،محددة

الرواية.بهذهجداالشبيهةا-12(اصم)2وبتشابع

اكثروالاخر،محافظاحدهمأ،المجتمعمننموذجينبينالتضادالروايةهذهلملبرر2-

الىالملكيسعىبينما،التقليديةالقيمعننابوتويدافع.التقدمعلىانفتاحا

الىتدفعالتنيراتمنمرحلةانها.الكنعانيلمالعاعلىينفتعاسرائيلجعل

ملتبسة.خيارات

هوانهوأعلنا-16(.0:2)مئالكرمةصورةتعليمهفييسوعاستخدم3-

يكذسرنالذيناولئلثأدان،الخاصةوبطريقته1(.ه)يوالحقيقيةالكرمة

.r(ا-ا16:9الوبالفقيرالاكتراثدون2(ا-ا6:ا2الولانفسهم

ودفع،اخيهبزوجةاقترانهعلىانتيباسه!رودسبكتقدالمعمذانيوحناوكان

لنا.حياته

0Iv
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الجلا،الطسليعان!ا6.

نعمافييثيفاي

5(مل)2

:..قنهققهقنطنخادبيةانمثد!خةاثةلأأةقذالأانجفياخفيفةال!.أليثثئأ3........ة

بالاخصا؟يبدوفهـو.شكبيةبتقاليدييقة9صلةذاتايات9ربمل!بمونه:

؟ةإ؟.ملإ)؟إلإولىالر؟ايإلامىمبهجبزاثصإفي:

jلديه،هكرطسيدهعند!جلاعظيط1ر\،،هلكجيش!نيسنعطن،ىنو

1ن1وإلرص.كافىومحادباباسلا،ثرجل1وكافى1م.لأد9نعرلرب1عطى1يدهعنلانه

خدمةفيع!بحت1وصغ!ة،تة1ئيل1سرص9!من1!شوظرين،1جرخر1!1ميير

لسمامرة،1ليلذي1لنى11طمحفرشطييتئيلسيدلظ:فظلت2نعمافى.زوجة

فلت1كذو9"كذوففى:سيدهخبر1ونعماد"ثذهب؟مطبرمنيثميهىفى!نه

1فى!سطلة1!مل9ظو1!،ذأنطلق1!1؟:هلكفظل5؟1ثيل1سر1!صمنلئ11ل!ة

وعشرذهبمظللاف1وستةثف!ةفط!عسرةمعهخذ1رفىنطلق؟1ثي!1سرهلك

وعوفى"عنديخلا:يقوفىلى1لر!لة11ثيل1سرهلك1فى6رسلمفيب.1منحلل

هلكقرأ!فل!".صهبرمنلتشميهنعمافىعبديليك1خه\ويك،1هذه!!طثق

1لى1رهـملحتى،ويحيييليتلذي1ثة11ناأثعليوقا4:ئيبمالهشق1لر!لة،1ئي!1مر

بي؟يتحريق\!1هذ\فى11نظروو1علمو1عه؟بر!جلامن1يثفي1\فىهذ

41\!سللظبه،هزققد1ئيل1سرملكباد1ثلة،!جليفع،1ممح"ثلط

نعماد*قتج!لنبيا؟ئيل11لمرليد1وليعلغ1لىيأتثيبك؟مزقت1ئاذظيافي1لملك

يقوفى!سعولاليساع1يه1ل!ل01!رليساع.1بيتبابعلىووقفجماته،وهريخ!له
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الجلا،الطسلي!انمن.6

ففسب99ولطهر+لحمكلعث1ثيعودت،1مرسبحلا!دفى11كتتي!.ليو+1مفنن":

1لمربباسمويدعوريقفيحزجنه1حسب1"كنت:نفسهلييقوفىوهووهغىنعطن

ضر\،دهشق1نهر،ثرثررإولنةأبن1.12ارصويئفي1لمكافىثؤقيدهكومجر1طه

مغف!ب.جعاوهو!1نصرف1طهر؟"و1وفيهطكسل1ئيل؟1فلا11سرمياهجميحمن

كنت\!،عظيمبأهرلق11مزكلوإلي،ئي1:وظلوو!طوه1ههخديه1ققد؟13

ن,!i\فيوغطسفنزل"1طهزه؟1و1كتسللك:طلرقد؟لاحرى؟فيهفتفعله

وطهر.صغرعبيكلحملحمهفعاد1دلة،اجلكماقافىت،1مرسبح

ظءنذ\وفل:1هامهورقفتى13جمه،هووجمحهو1ثلة،،جل1فىثرجح15

؟عدكهن!تجماههديآلالأ1و.1في1ل!رفيلا1هل1كلهالا!ص1ليلي!1فىعلمتقد

1فىعي!هفخشت؟1ثبللا\ني1طهه،1ق!وظ1لذي1لرب1خيفيع:1ثقافى16

لاظنهب،1لتر1منبغي!جملعدك\نمايعطى،حسن،نعمافى:ثظل!1ثإلى.يأخذ،

لاهر11هذعنلكنر"1ل!ب.بلخرى،1لآطةفيليحةرلامحرقةيصنحعبدكيعود

وهو،هناكليسجدرموفىبيتشديدخولعظ1ني،وهو،لبعدك1لربفيصفح

لرب1فيصفحفى،موريتفيسجدت1قذ!مود.بيتفي\سجديدي،علىيستند

عنهفذهببسلاأ".أئعننفيع:1دفضفى91؟1\لاهرهذحيثمنعدكفي

ص.1لا3منررئنعطفى

تسطهلقدسيطيآذ:نفسهيطثة،1!جلفيع،1خاد؟جيحزي،وقفى02

و!1ءهلأجري1ني!لرب1حيحفره.1ما1هذلا!1مي1نعماديدمنفيخذن9ثإلى

منكقفزجار؟و!1ءه،نعطدآههـزنعطد.1ءورجيحزي1\وهفىهـثب؟هنهوآخذ

لي1نهقائافيسيدييك11!سلقئصلا!.فقا22:4ألمآلا!؟"وورفى:لاسعض"كبة1لمر

من1قنطار!عطهطلابء،1بيهنئيم11ثرجبلهنفتيافى1لىقد!قدل!عة1مذه

عيط،وأك؟قنطا!ينخذرعليئقف!لنعطفى:فقال22؟ثياب1منرحثير1لففة

من1ئن!1فىوسلغ!ذللثثياب،1هنحي!محجمسيىليلففعة1منلقنطرينوصر!1

ليف!عهووإلديهماهنذلكخذ1لربوة،11لىوعلافلط"12هاهه.فحملاه1هه.خد

دنصرفى.جينلر1وصرفبيت1
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الجلاءالطسليمانمن.6

جيحزي؟+فقافى:ياإلن+هنيثع:1فىثقافى.سيده1مموقأدخلثم25

يدلزفىجرظك،فلىيكنأأله:فظل126فىظ؟ولاظ1فىجم!دكهفىظ

ربقروغنمكرو؟و!يؤدوفيب1لففعلأولاخذلاخذوقت11هذللقانث؟جمتههرمن

وهو1طمههنفخرجللإلد؟وبنسلكبكيعلقنعمافىبرص!2\فى9طء؟ووجميد

ىفلج.!لرص

ا!هالب!نظلة

الابرصنعماناجلمناسرائيلالىنداء-7:ا

-14 A:اليشاعبوسايلةنعمانشفاء

نعماناهتداء:أا51-9

بالبرصئضرب،الجشحالخادمجيرت،اب-9:24

مكلومات

-مابةوبعوجب.نجاسة.ممثابةتعتبرالجلدفيمخت!لفةاصاباتبالبرصالمقصودا-

ولقدمؤقتا.المريضوعزل،تهددهماليوالمعديةالسريةالقوىمنالناس

.14-ا3أحفيالبرصالشربعةتناولت

وليمون.اخرىديانةيمارس،اسرائيلاندحارعنالمسؤولوهو،نعمان2-

الريحيأمرالمدترالالهوهذاقذد.الارامىالعاصفةلالهأخراسمهو

والعاصفة.والمطر

ونعمان.ارضهعلىإلالالهالسجوديمكنلاالعصر،لذاكالرثنيةالعقليةفي3-

الحدود.فيتخطى،اسرائيلالهأمأ.الممارسةهذهيتجاوز

ivy
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الجلا،الطسلي!ان!ا.6

اسفل!

مراحلالىتنظرونكيف.نعمانشخصيةالىخاصانتباهمعأنصاقرأواا-

جيجزي؟فصةالروايةعلىتضفيهالذيماتطؤرها.

الذينالوسطاءهممنواسرائي!!؟ألاراميينبينالعلاقاتالروأيةتعرضكيف2-

باليشاع.اللفاءمننعمانمنننوا

والبى؟اللةاعمالتتكاملكيفالبى؟أمادلةعملمنهوالابرصتطهيرهل3-

ةءللقلاتلىامسا

عنالروايةكضفتوالاسرأئيليين،الاراميينبينقائماالتضادكانفيماا-

ناذلك)جيحري(.شريروأسرائبلى)نعمان(صالحاراميوجودامكانية

.للخلاصآليةضمانةلي!شعبالىالانتماء

فالتحط.اليشاعتدخللالو7()آتتردىانالدولتينبينالعلاقاتبرسعكان2-

ذلك.البشركللديهوالحبالحياةقوةتشمللالهوالخادمالشاهدهنا،هو

نحتلف.بض!ررالبشربينالعلاقاتالىالنظرهنيمكنالايمانان

عاد"غريب"،واحد،سامريبينهمكانبرص،عشرةيسوعطفرجين3-

فيخطبتهفينعمانذكرمنيسوعيترددلموا-91(.اا:7الوليشكره

27(.:4الوالناصرةمجمع
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-الجلا،ال!سلي!انفا.6

!للتهدللثمرقا!اا

(8و9القرنين)منايثعوويةئصوص!

قرقر:هرج.

.أحآبالملد،:كتابيةشخصيةفيهتظهرمعروفنصاقدمهو

82)58اشورملكالثالثشلمناسرواجه،853عامففى -f،)nغربثهالفي

الحلفاءاحدأحآبوكانقذد،،دمشقعلىالارامىالملكبقيادةتحالفاسوريا،

اسرأئيل.لملوكألاكيدالزمنتحديدامكنالنصهذأوبفضلجاها.الاكثر

و/حرقتوخزبتهدمت...حلبووصلت/نمرلمتمنزهبت

رجل0003و.حصان031و.عربة0031لمللكية..مديتهقز!ؤ

0003و...رمضق،،+ز/لحطتسوقلملى*/للارمقلهذريزرحربب

قد/سرئير،...+من*سيرععلالأخآبحربرجل0001و.عربة

سيدينيهاعطلم/لتى/لتفؤدةوبالقومم!.وممركةقتالاليئش!علىقاما

مي،/مطيسر/لذيلن!ررصلملالهنهأ/هدلم/لتىلملقويةسلحةولإلاشور،لم

.رةخساكدئهماعو،جميزلمالىقزلمحرومن،ربتهماحا

أرو،لملاهـ،!الىو!لى،ر!ينلمىمنىألم...بالسلاحقتلت

جيوشهممقلملسهلىسطحوملأتجث!هم،شتتتليصأنا!عليهم/مطرت

من/صفربة/لقوكانت.،..يسيلرمهمجعلتسلحةلإلالملكب!زه؟

وكافباجسارهمصى/ل!فروقطتلدفنهه!./لبريةتتسعولم،.../ن

/ولملجز./لركوبوخمعقعرئاقم/خدتالعركةو/بان.سذا
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الجلا،ادسليمانفا6.

ياهو:جرنية.

cاعامفي A tمشهدقم.الثالثلشلمناسرالجزيةياهودقع

الشخصيةانه.الترابفيروجههسلمناسرامامراكعانراهالسوداء،المسقةمن

ةتقولكتابةوهناك.قديمةصورةعنهالناالىالوحيدةالكتابية

زهبمشوجزةوزها،فضةمنه/سعلمت!رمم!:ابقياهو،جزية

وقملىير،زهبمقللاشقاءنيةوآ،زهبمنوكؤوساؤههوبوتقة

.وحربلمللكوصو!ن

شليم:ور1.

لدىاشعياوتدخلاشور.ملكسنحاريباورشليمحاصر1عامفي

ا(:رقمالنص)راجعحزقياالملزن

و!تحتحاصرتنتملىبرنج،/يخضع/لذمم!يهوؤلممقخرت!لمها

/للىنمق/لعلىيلىمع،لمليهتعووركانتسولمزلمتمحقنةمكينةلم2

ومازلةلمبجنيقونصب/لزحفتبهيفبر/سطةضو/حها،ي/لصفتره

/خرجتولقلىزلملحيأوسائلو/ستخلى/موالثفر/توحفرابخاوقىالثنأة

ونساء،رجالا،ر/وصفاكإر/،شخصا051003لملف!ئممقوجست

يحصى.لامالملصفزهومن/لحيو/ناتوبقر/،وجمالاوحم!راوبفالاوخطنا

/لليهة،مديه/ورلثليم،يىعليه/غلقفسوفرحزقيا،،هو/ما

/حذثهالذممبلخوفولم...تجاههتحصياتقيموص!قفص،يىعصفورمثل

لوى،لى/ور/ئيارسلف،صلىمةبمثابةك!نلملرهيبلمللوكيهائيللىيه

03معوعم،قؤهبمثابة/قامهمقلىنريقك!نحتاجنوولم،الشكيةمكينتى

قهبئمعثقلا،.كتر/../فمضةمنر/قطلم.و./للىهبمنلنطارلم

لجزيةلمسأمخيالرسالبارعوسا؟وصعنيإتومفنين،قصرهمقءونسا

ولاء.بفعلويقوم
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لجلاءاال!سلي!انمحا.6

المو!!ولمحح

الايثعترا؟تثنيةتياوتاويخ

الرائعالادبماالعملذاكهو"الاشتراعتثنيةتيار"تاريخبتصصيةالمقصود

العملهذابدأوقدالجلاء.وحئمصرمنالحروجنذاسرائيلتاريخرسمالذى

والقضاةيشوعاسفارفشمل31-34(و-3ا)شاالاشتراعتثنيةسفرمع

عينههويتناهالذياللاهرتلكرن"التثنيةاتيار1ويسئى.والملوكرصموئيل

الثنيةسفر6،و7القرنينفيأتجت،اليالاصلاححركةبهإتسمتالذى

4!.ملف)راجع

،الاشتراعتثنيةتيارمنالاخيرةالمراحلالىللتاريخالدمحطالتفسيرويرحع

الىالاعتبارردفيهاالئالسنةوهى،ه62بعدماالىترقىالنهاثيةالنسخةلان

503مل)2بابلفييوياكين 27- :.)C

دفعةسخل،قديكون،مخدعهفيقابعلاهوقيعملمنالتاريخهذاليس

فلقد.السادسالقرنمنتصففياسرائيلتاريخحولتفكيرهخلاصة،واحدة

حداثةالاكثرالنسخةتكونإنالاكيدومن.سابقةنسخاشكولاالمحرراستخدم

دؤنتقداخرىنسخةتكونانئحتملفيما64-906(،)0يوشيازمنمنهى

قدالمختلفةالنسخهذهوكانخا)722(.السامرةسقوطبعدمنحزقيا،زمنفي

من(.القضاةسفرروايات)انظرالمعابدفيحفظتماغألبا،محليةتقاليدجمعت

البلاطمنقريبةاوساطفيمبكر،وقتفيدونتقدداودقصةتكونانالمحتمل

إرث.ممثابةالتثنيةتاريستوحيالذىاللاهوتيبدروهكذا(.صموئيل2ر)1

اصالة.منالتوليففيماالمصادراحترامينفىلنكمالين،

177
http://kotob.has.it



الجلاءال!نسليطفا.6

تاريخعنودقيقةكاملةلوحةيعرضواانيريدونالمحررونيكنلم

فيباختياراتيقومرنانهمالدكى.المعئمنهيستخرجواانرانمااسراثيل،

ستراتيجية،مواضعففى.ممسثروعهم.يتصلماسوىمنهايلت!قطونولا،مصادرهم

التاريخ:علىيضفونه.الذندالمعئخلالهامنويقولرننصوصا،بقحمونمثلا،

2)يشيضوعتوصياتع r،)؟(9-ا:2مل\)وداود(،21صم1)وصموئيل

6(؟6-2:3:)قضللتاريخدينيةوقراءة8(؟مل)1وصلواتخطاباتوهاك

فيالتاريخيالعرضيتجقىوهكذا7-23(.:17مل)2الاحداثفيوتأمل

يشوععهدفيوامانتهالثعبوحدةأننرى،المنطلقهذامن.الكبرىخطوطه

رسالة.يحملثىءفكل.الشعبخياناتومعالقضاةحقبةفوضىمعتتعارضان

:وجهانالرسالةولهذه

هى587،عاماورشليم،سقوطعنبالتاليممخضتالىالمتعاقبةالمأسيا(

وهناك؟امئهنتوالشريعةنلم،فالعهد.الخاطىللشعبادلةدينونة.مممابة

الخراتخسارةفانرهكذا.ذلستومعابدكريبة،لآلهةفدمتعبادات

مستحفة.عقوبةتعتبر-الشعبهوية،الهيكل-الارض،بالعهدالمرتبطة

يوياكين.للملكالاعتبارردضمانهكانقاثما،زالمااملهاكذلك،ومع2(

الانبياء،صوتالىالاصغاءينبغىكما،التاريخدروسفيالتاملينبغىلذا

لشريعته،الطاعةفيالربالىللعودةحمأعه،عن.الاذانسئدتولكم

لا،الاشتراعتثنيةخطالىانمتمونفاللاهوتيون.لهئطهرةعبادةواداء

الخير.وعملالاهتداءالىنداءيطلقونولكنهمللتجديد،برنامجأييرحمون

مع،موعظةيصبعفالتاريخها،ئكرزشريعةالاشتراعتثنيةسفركانواذا

التثنية.لاهوتس
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الجلا،الطسلي!انفا6.

للمفاقلثمةللدؤالى

.والييثعا؟ايليامع!زات

مصر،)ضرباتالخروجقصصفيخاصبنوعالمعجزاترواياتتكئر

واليشاع،ايليادورةوفي.(،..اغالصخرةمنالمتفجرالماء،المنالاحمر،البحر

،اليشاعتخصالىقالروايأت.الخروجتقاليدمنيستوحياناللذينالنيينهذين

وقد.الشعبيةالامئولةمنيكونمااقربهيتشخيصا،واكعرعددااكئروهى

الرسومببطلاشبهبانه(Y-ا,:4t؟38-ا:4مل)2بطرلاتهبعضترحى

،والحياةالشفاءعلىادلةمنالقدرةحامقيوالاع،ايلياانذلكاالمتحركة

التهميش،اوالفقرضحاياهماشخاصالىالعونليحملاخاصبنوعيتدخلان

والعافية.الحياةاليهمويعيدأنبالقوتفيمذانهم

للاسرائيليين،أنها،الا،الخوارققبيلمنهىالمعجزاتكانتوأذا

موقفنا.عنالمعجزةتجاهموقفهمكليايختلفو.الاولىبالدرجةاعلامات"1

وعمله،اللةحضورتعكسوانما،بديهية"الطيعةقوانيناتعتبرلالهم،فبالنسبة

احياناادلةوبوسعخاص.بشكلوشعبهخليقتهلاحياء،انقطاعدون،يعملكونه

رموزفكالضرورندمنيصبحوحينذاك.شعبهلصالحالقوةموازينيقلبان

المؤمنين.قلبفيإلاالكاملةفاعليتهاتؤديلاالرسالةهذهانالا.الموجهةالرسالة

ادلة،كلامفاعليةعلىشهادهقهىالانبياء،بوساطةالمنجزةالعلامأتاما

11الربقولبحسب...الربتكلم"هكذ!ذلك:علىالصيغتؤكدكما

النىيكونوقد44(.22:4،43؟2،21:مل2؟1411،:17مل)1

للعلاماتانكما.الفاعلةهىالربكلامقوةاناذ،النهائيالانفراجلدىغاثبا

من،وكلمتهاللةقوةعلىمؤتمنابصفتهالبى،علىالشرعيةاضفاءفيتكمنوظيفة

نبيااسرائيلفيانوتعلنلتكشفالاتدخلاتهوما.شعبه!صاجل

العلامةكونعنبالعاليتكشفنعمانفقصة8(.5:مل242؟17:مل)1
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الجلاءالطسليعان!ا.6

؟5مل)2اسرائيلبالهايمانفعلوالىالقلباهتداءالىنداءهىانماالعجائبية

4(.رقمالنصراحع

الروأياتإنشاءفيواليشاعايليامعجزاتآثارنلمىانوبوسعنا

:اوه2ا-ا41:3مئمع4-4:424مل2)قارنالخبزتكثير:الانجيلية

j (rA- riاا7:لو17-24-معا.:7ملا)قارننائينارملةابنأحياء-

:tلوا-2؟:1I)ألنناشعيابشرىلنفسهيسوعاختص،الناصرةولط17(.

اجلمنرسالتهيؤدىوهو،الخلاصعلاماتيحققجاءالذىالنسانه(71-910

الاخيرةاللةكلمةانه25-27(40:الووالشاعايلياخطفي،شاملخلاص

اجلمن(2-ه:'1)مئيصنعهاالبدالعلاماتعبرذاتهعنويكشنسوالحاحمة،

.الايمانفييتلقوفاالذين

ا!لة!التهو)ءة

الملوكييعفرا

نابوسعكمسيكونبرمتهما،الملوكلسفرىقراءةالىالسعيدونمن

هذينرسالةوتكتشفوا،التاريخمنالعريضةالخطوطعلىافضلبثعكلتتعرفوا.

.المتميزةالصفحاتبعضلدىالتوقفعبر،الدينيةالسفرين

(1ا-امل)1سليمانملك.

سليمانأنقلابداود،نهايةا-2:

حبعونفيسليمانحلم3:

الهكلتدشين8:

بالانشفاقوالإنباءسليمانخيأايا:11

V(1لم2-21مل)1ريهوذااسراثيلتاريخ.

والديىالسياسىالانشقاق:12
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الجلا،الطسليمانفا6.

ايليامعجزات:17

حوريبلطاللةلقاء:ا9

ميخاالنىوتدخلالاراميةالحملة:22

روحهوريثاليشاعايليا؟ارتقاع2:مل2

اليشاعمعجزات؟4

عمريسلالةونهايةياهوثورة:ا.9-

يهوذا()فييواشىوملكعنلياقصة:اا-2ا

لاشوريخضعاحازالملك:16

الحدثفيتامل،السامرةسقوط:17

2(ا-ه8مل)2يهوذامملكةأخرة.

1-9 A1:وهرضهحزقياملك0:2وف

والاصلاحيوشياملك:22-23

والجلاءه87عامأورشليمسقوط25:

!

الميعحوقلإيعرائيلىالنجدةطلب

ظ1،مم!؟ذ2\للهم

إدمامهمليعملتةلذي1؟لعمل

لتدرسملفمرره!11حرمت

\لا!مق1و!ئوبسيفهملا1ذ

وجهكولؤ،1عكودرجمينكب!

44()مرن

؟طؤظوحدئنا

1نت.يدك2لقيماعة،1لإول؟1لي

يؤسغقمسعوب1فىJلصأت1

نمرطمعهمذ!1ولا

عنهمنسلاندن

W
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الجلاءادسليمانفا.!

1طي؟،ملكي1نت

فإلقبندحر6بك

1عتمدثوسىعلىلست!ظلي

مظيقبعلىتنصرظلذي11نتبل

1لظ!1فىطوهلكباثذ

خزبف1ونبلتألبهك.

عظفي1على1فيلقرجههنتردظ1

طكلاتسلمناكالغنم

بلاطلشعبكتبيح1

ننالج!1طو1تجعلنا

لامم1مئلاليتجعلأ15

1ماميلنها!1طوفىعا!ي16

لجذف1ولفتم1موتمن

فيحلكله1هذ

1ءقلوبئلمود11فىترتدإ91

حطمف6وىفيتهفركقيذلكوهح

1!1دممنسبلو

بذلكعلمقد1!ةيكن12\ن!

لمن!ر11لطولظلثجلك1من\ظ3

ظ؟؟1ولذلسيد،1إللاقم

وجهكمخجب1ولذ25

تمرغتب1؟لزنفوت6\ظفى

لنععرظفمغ

والرثاءالنشيدبينيمزجالذىالمزمورهذاا(

نتيجةيكونوقديئضج.لمؤضعغضونفي

82

يعقوبت1!قز.بات!ز

علب.لقائمير1ندوسو؟ممك

1تصربشفيولا

هبغفيئومخزي

9؟.1لدوعلىأممث-مخمدو

وجولث.تخرئيتعلاوأ

1هم.هوعلىيسبوفىوهغفوول

شتتأ.لاهم1و.ير

تربح.أغهموفي

لنا.حولمنوسخرية1هزؤ

.بلس!1فيرؤوير6هز

وجهي.يغطنئطجل1و

1لمعقم.رلعدو1وجهوهن

!دك.نفعفولانسبكوط

1ظ.خطشيلكعنحادتولا

لففف.و؟لطلطت

أكفئا.بسطناكرببفى11فىو

19لقلوببحقإطبلم1رهو

للذبح.عأوثغذ

1؟لدو1علىتلولا1ستيفط

وضيفأ؟بؤشوتنسى

لمقتبالا!مقوبطننا

إفتإول.حمتكرجل1ومن

الضيق،فياسرأثيلصلاةهروألاستنحاد،

587.عاماورشليمسقوط
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الجلاهالطسليمانسن6.

الماضىفيالمخلص4للالنسميد2:2-4(

9 -:oبالهالثقةt لجماعة

شعبهووفضايئة:الحاضرالضيق-17ا.

الجماعةبراءة-23:ا8

.اليوملهذابالئةاستنجاد24-27:

لاالىالجماعةوبراءةاللةتخليبينالحاضر،والضيقمجيدماضبينالتضاد3(

انسانية،بانهايوحىالصلاةهذهفيماكل:اللةالىالثمكوىتوجيهمنتتردد

لنرالموايخقةبقيمتهاوتحتفظزمن،لهاليىوهكذأ.الصميمالىتبلغوانها

الضيق.ارضاع

المتأ"لم،البارذاك،يسرععلىينطبقولكنهالجديد،العهدفيالمزمورهذايردلم4(

المضطقدين،المسيحيينعلىايضاينطبقانهاسراثيل.الآمكتفيهعلىحملالذى

منالتضرعنرفعانعلينايترجبالذين،الظلممنتعانيبشريةجماعةتقوعلى

اجلهم.

...
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!
طا!:كا!!كاا!!ا

لحئوىا-
1لمسيحقبل1دهنلقرفى1!!:.
نصكل:.

0،)هوجديدمن1عطيوللخيادةتعرفىحب\.

لا،لأعاإيلبيتمنهطرودLidطمو2.

6،ئ!عيا)\مق1دعوةلأ.

لأ،آلعطلؤئي!"أ\ثقت1نبؤ،.

نوآؤودنأ!وعر:القديماليثمق.

بي1:صمضلموا0

تإنباء1وت1نجؤلمنأ!:ءاد.

عاهوسسفر:اللآاءة!اطة.

81،*لأمزف!بيلمطممحر1"آه!كاة.

M18

kh\

191

391

691

?91

2"1

\"3

255

256
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شكياا،!فموالا،عا.7

رصمغثندل

.".قالثامنالقرفي

خريطةفينقرأ،انيجب،الثامنالقرنفيالاسرائيليينوضعنفهملكي

الممالكتاريخكليايتعلقهاالىالاشوريةالامبراطوريةتوصئع،الادقللشرق

ويهوذا،اسرأئيلالشقيقتينوالمملكتينصور،وفييق!س،دمشقآرامييمنالصغيرة

لم،التاسعالقرنمنتصفمنذالوأقع،وفي)329(.سليمانوفاةبعدانقسمتاوقد

بدلاكانلهم،وللمصذى.الغربباتجاهالتوسعمنالاشوريونيكص

غالبا،الجنوبفييهوذا،مملكةانالا.تتحالفانالمتنافسةالصيرةللممالك

مصر.الجارهمنالحمايةتطلبانتؤثركاذتما

ظهورفياسهمتقدالفينيقيينمعالتجارةفكانت،الشمالمملكةفياما

نضمروروبعد.التقليديالريفيالمجتمعفيالتوازنفيزعزعةسئتطاثلةثروات

1(يهوذمنقدم)وقدعاموس:النبويةباقوالهمانبئاناشتهروإليشاع،ايلياعلى

الكادحة!الحبقةظاهرةيشجبانكما،والعنفلمالمظايستنكرانافما.وصدثع

اصرائيل.وثهالدمشقاشور،ملك،الثالثيخلاسرتجقتاجتاج732،عاموفي

نهايةهيتلك:كلهأسرائيلوضتمالسامرةاخذ)722(،سنواتعشراعقابوفي

.الشمالمملكة

معلناالاسوريين،حمايةعلىيهوذأملكآحازحصل735،عاموفي

لموكلامامصر.معتجحالفاتحزقيا،ابنهبعا.همنقام،العكسوعلىلهم.تبيته

الربتجاهتامةبثقةيطالبكانالذنداشعياالنىلعحذيراتاهتمامأييعيرا

اشور،ملك،سنحاريبقدم10،7عاموفي.المجاورينللملوكوليس،وحده

كىضخمةجزيةيدفعانحزمياعلىوكاناورشليم.ويحاصريهرذاليجتاح

نايمكنهلولكن:ومستشاريهللملكقاصرتحذيرانهالدمار.منالمدينةتسقم

خلت؟سنةلعشرين،أسرائيللمملكةجرىكما،الخارطةعلىمنيهوذامملكةتحذس
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شكياا،!شحموما،عا.7

لن!!رق!اا

لل!يانةتعرضثب

بديدمناوأءكطخا

2()هوشع

..؟ننثنكنةانمحراتنذننهانثنضنجتنفغنننهنةادفةنخننذمنأاأهلاهنونننغتمأتن.......

أليمة:كانت9،الفاصةجية9الزحياتهفيخلكهوشماكتشففلقدالدختا،.

وهو،يتالماتالربعلىكانككل،للخيانةتكرضاكزوج،خبرتهوعقمته!للأسف

فيالنبويهوشمفشاماويتحدد.لكهـدهاسراني!خيالاتيسببمجروحاحتهيرى

)722(السامرةلبمقوماقب!قمبيرةمترة

وسيكودئغذ،رلايظسلالذي1بحر1كرملنيل11سربئعددوسيكود1

ويجتمح2؟طي11مةأفيءيخط:طميظفى"1نهبشع!فستميخططميل1لذي1لم!فىفى

يو؟ررن.لا!مق1فىوجمالأوحد\،1و!1سطمومجعلوفىمط.ئيل11!مروبنو1طولأبنو

"حاكمو\؟حوتمر:1تكملاخوو*ئشبي:لاخوتكم\لودؤi.عظيميو؟جملبزد

!بوهنوجهلا!ظطمنلتزع!وجلا.1ظولا1مرأثييست!لفا1طكمو1نكم،

جعلتهاوميلاد!يوم!نتك!و!ذذثلاعر؟نةجردتهالا1و-فسقلا،ئدسلا

رنىبنولانهمللا1!حم6را1متلأ؟لعط!قوظحلةصكاروعيزلفا1ءكبمالصحر

و!\،1نطيق:لان!فلت1ثط!نفس!علىجبعتطمحبلت1ليوزنت1ههم!لان

!ءنأ\"لذلكوثرإلي.و!يئ!نيووص!وفيومائئنجزييعطولنئلذين1ثدي

فلاعساللا1ءورثتجري9سبللا،فلاتجدبسبج،1سثجهر؟لثعوكطرلمجلث1سئذ

كنتعلانيلاول1جي!و1فى1رجحو1نطتقثتقوفى:،فلاتجدهموتطب!همكهمتد،
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شكياا،مويضما،موعا.7

كثرت1ولزيت1وبيذ1ولقمح1عطيظ11ظيني1تعلمأ"1\للالافى.1من1ضرجئذ

ونبيأكطج!نهليقمحي!خذ1عودولذلك11للبع!.ثجع!هط1لذهب،و1لفف!ةول

ولحشتطكشف1لان1و12عو،تلا.لسمهطلذين1كتانيومولينزع1و1ت1وفى

ورؤول!1جم!ادطثرحهاوكلرأبطل13يدي،هنحد1ينقذطولاثثقاجموفىعلى

جرتي1ه!فلت:رركرمها.وتينتلا1دمرو"1حتفالاللا،1كلومث!هو!طوسبولقا

؟ط،على1طقب!و15برية.1وحو!قفطكلهطنيلةهنهطجعل1و1عطنيلاثلق.

ثللاو!1ء1نطلقتوحيهاوف1بحؤوتزينتح1لبخو!حرقت11لذينبعلبم1

قلبها،خاطب1وبرية11فىب!وآتي\ستنويلا1طءنذلذلك16لرب.1يقولونستئ

!كفتجيب!بء،ببعكو!1ديومنجعل1كروههاويلا11!دظكومن1

،لرب1يقوفىليوم،1ذلكليو18هصر.هنمعودهايو،رليع!باهاإدا؟ليكط

ثالافم!منبعليم1مماء11!ي!ولني"ئعليذلكبعدتدجم!ني*ولاجي!وتدجنئ

طو!ولبريآ1وحولقهحليوأ1ذثونفي1عهدالم1قطحو02باممماذلا.يعدهنلذكر

من1لحربو1لمسيفو1لقوسكسر1و،1لا!صعلىتدب1لق1ظتلجو1و1لص!

حم11لموو1فةلر1ولحق1و؟بر\خطبكللإلد،لم1خطبلثو921طفى.لي1!يمهمولا!ص1

يقوفىج!ب11نييو!1ذثكفييكورر22لرب.1ثتعرير؟لاطنآ،لمخطبك211و

لزيت،1ولنبيذ1ولقمح1مخيبلارص1ولارص1يجنوهنت،1لسمو1ج!ب1لرب:1

ليس1قوفىوحومةهركر1!حمولا!عق1ي!1!!علالى5\ريز!عيل.يجبنرهن

1طي؟أنت:يقول*وهوشبيأنت:بنتدبي

ا!مالل!نظلة

النيالوقتفي،الخائنةزوجتههرشعيثسكوالكبير،النبريالنزهذأفي

تارةويعلن؟الخائنةسيعاقبأنهتارةالزوج"11يعلن.اسرائيلفيهالربيشكو

دينرنةكانالقدىمالنبويالقوللان؟المزجهذالماذا.والغفرانالمصالحةاخرى

بالرجاء.مليثةمختلفةاضافاتئممنوعرفقاشة،

عناصردومايتضمن"للإدانة"نبويقولانه:1-015و-47الآياتأولااقرأوا.

ثلالة:
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شكياا،شحمو،الا!وعا.7

-)7لشكوىا(أ t)،

،(01)للةا)مأ(2

r)(51-)1)كملحا.

:الاضافاتثممنأقرأوا.

9 - Nايجابي(معئلهأ،االبرية)11ئنةالخااهتداء:71-61و

المخاطب(بصيغة)وهىالمصالحة2-22:راا-891

r(-2ا 20 ، r-ورخاءوحدة:لاسرائيلخلاص:2ه

مكلومات

يعطيهالذيالمطرئخصبها،بالارضمشتهةالزوجة:الارض/المرأهرمزية-ا

5(.آ:السلى)المعئالصحراويةالارضمنالعكسعلى،الرب.

كانتانهاام؟(؟المقدس)البغاءحقازانيةهوشعزوجةكانتهل:الزانية2-

الآلهةمعاسرائيل"زق".ممثابةالانبياءاعتبرهاوثنيةعباداتفيفقطتشارك

2(.:اهو)انظرالكذبة

يعراالذيالعاصقةالههوبعلانذلكالخصوبة؟ألهةانهاالارباب"(؟)11البعليم'_

رقمالنص6،ملف،18مل1،الكرملجبلعلىايلياذبيحة)راجع:المطر

منوالخصوبةالمطريظلبوااندوماعليهمبانيظنونالاسرائيليونكان2(:

18(.)1الزوجايضاتعيبعلوكلمة.الوثنيينجيرانهممئالعلى،البعلآلهة

اسفلد

قارنوا2؟ا-ا8والآيات4-7الآياتبينترونهالذيالكبيرالعيرهوماا-

9-6،ا:مع25و31الاص!ء:بين A.

بأمر9الآيةفيالمرأةكلاميذكركمهل؟الخائنةئعيدكىاللةيتصرفكيف2-

.1(ا-15:78لو)راجعالاناجيلفيورد

في"عرف"فعلقغنياهاما2-22؟?الاياتفيخطوبةعنالحديثلماذا3-

1(.:4تك)راجعالمقدسالكتاب
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شكياا،هوشحموالا،عا.7

عةللقلاتلىامسا

،02)1"عهد"بكلمةبضعبهاللةعلاقةعنعبرمنارلهوشعيكونقدا-

وفيالعهد.خانقد،نظرهفياسراثيل،انذلكا(.8:فيبالاخصولكن

ويطققها)يعربها(ئذئهاانزونجتهخانتهالذىالزوجبوسعكان،الزمنذلك

العهد.يلغىانايضااللةبوسعكانوهكذا،أ(؟4آسبية،اصبحتالزراج)صيغة

زوجته،يستعيدالزوج:والمصالحةالرحمةلتعلنالاضافاتتأتي،الادانةبعد2-

المشرقالمستقبلالثالماواشعياوحزميالارميامنكلوسيعلن.عهدهيجذدوايئة

منويجعلالبشريبالوضعليقترنيسوعشخصفييومااللةوسيأقي.ذاته

31؟ار)راجعالجديدالعهدسيحلويومذاك.الكنيسة:عروسهالمفتداةالبشرية

2(.رقمالض8،رقمطفادناهانظر

الن!!رق!م.

&6KPI

ايلىبمامامنتاروما

1موس)عا 7 -1 0 : V)

..:فئئ!يخدفثلثننفقثف!دأينرل!لمحثةا!فثغافولنثأأنلةطفث........

مظالكلةهواهكل:كلىيكيشوتالناساكات،وهداك.اسراني!هالشمالمملكة:

البربعسبالكي!ف9بالتنهديراليهـكلكاموساolندكاتهناومت.كثيرةيتكديات:

نداءهكاموسايخكلت9.ياربكا!الملكومقت!الاشوريالاجتياحفسيكوت،والآالحف9:

؟ل!إبيها!جوالىميابملإبمىايلإبيتميهبدميمابرهيب:
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شكياا،!شحموالا،عا.7

1دفئلا1ئيل،1سرهلك؟رب!؟،\فىإل!،يتىهن1قمظ،فارس!01

كلامه،جميححتمافى1لارفي1لاتطيق1نيل.1هربيتوهطليعليكيتآمرعاموس

جالاء؟1!فهعنئجلي1ئيل1سروت،يبو؟لسيف؟ربط!1عاموسظفى1هكذلانه11

ووككلويهوذ\،1!ص1فى1هربو\نطلق1ني،لر1أيلالطموس:\تعب1Jو12

منويت!لملكفقلإسلالظتنبأفي!،تعدفلاإلل،بيت1طو12ظك.وتطنج!زك

1ظ\ف،ليإلنرلإفيلستأنيياتصظ:وظفىطموسقبب"1؟1لملكيوت

وتنبأ1نطلقلرب:1لىوقافىلفنم1رر\،منلرب1فاخذلي15خميز.خز1ووبقر1عير

رلايل،11سرتتأعلىلا:تقولنت1لرب.1كلمةممح1فىلافى116ئيل.1!رلث!بي

وبنيك1لمدينةليلزلني1تك1مرفى11لمرب:ظفى1هكذلذلك!9.1سحقبيتعلىثممق

ي11سرونجسة1!صلي1نتوتموت؟لجللقسم1!ف!كو؟لسيففىيسقطوبناتك

جلاء؟1!فطعنئجلى

ا!هالب!نظلة

رؤياوين()تؤطرهاعاموسسفرفيالوحيدةالررايةانها

الثانيياربعامالملدنلدىعاموسيشكوامصباالكاهن:ا1-1.

21-1Y:وعاموس1-"11()2امصبابينالزاع(f17ا-)

مكلومات

2)تلثيعقوبالىالمنحوبالقدمالمعبدايل،بيتا- A:.اذن،هو،-22(،ا

فيتمالذيالانقساممنذدان(،عن)فضلا،اسرائيلفيالملوكيينالهيكليناحد

-33(.21:26مل1)ياربعامعهد

طابعتحملشرعيةغيرعبادةعلىشخعالدبالثانيياربعام.مموتعاموسينبى2-

الاسرائنايين.بجلاءايضاانبأوند.الوثية
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شكياا،شحموموالا،عا.7

اسلال!

مأ؟الشمالمملكةالىعائدهيكلفيليننبأعاموسبهايتمتعالئالسلطةهىماا-

؟احتقاهـعاموسعلىامصياحملتألىالعلاقةهي

شخصينكلماتينقلانة:16اوهالآياتفيعاموسكلماترأقبوأ2-

لماذا؟..اخرين

كانسواء،بدورهمنهماكليبنومكيف:وعاموسامصياشخصيىبينقارنوا3-

نبيا؟امكاهنا

ةءللقلاتلىامسا

الكاهن،تبعيةوبين،وحدهبالئهوعلاقتهالبىحريةبينتضاداالروايةتجعلا-

قاثمة3ديانةكلفيالثملمراكزعنذلكيكشفالا.ملكىموظفوهو

فيكلهمكانواوقد،ويسوعالمعمذانيوحنامععأموسمقارنةبالامكان2-

ولماذا؟جاجموا؟تن.السلطاتمعصراع

ايثيعيادكوة

6()اشعيا

خلىالئي..؟قنيقفذ.اؤاشتيغلدىاأف!ن!ننننأيخقوداخففثةقننتما!انثنثهنأ........

ولكنه:،السلطةتواجهالتيالسياسيةالصئ!اك!جيدايكلرفانه74.070-0الاعوا!:

:انويبب:نفسهالقههوي!وذافيالوحيدالحقيقيالملكانهتيقيتعلى:

لثببهب!يجب!باتمإد،؟جإههلإلإنج!الثقهلهيبهطى
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اشكياثوشم،!!ا،عا.7

القرنمنالييهذاألىمجملها،فيفقط،ا-93الفصولترمىاشعيا،سفرفي.

القرنفيالجلاء،بعدوماالجلاءزمنالىفترجع،اللاحقةالفصولاما.الثامن

.السادس

عافىضرلقعلىجاورلسيلا1ثأ،!إيتغز1لملث!يهاطتلي1لسنة1لي1

باثنيىحد،1رلكلجنحة1ستةقائمود،1دؤفىل!ردؤقهمن12طكل.تحالأ1ذ؟فىو!فيح،

فدوس4:ويقوك1ذيئدي1هذكافى2ويط!.وبائن!رجيطيستروباثنيروجههيس!

1سسعتعز"فتز؟مجدههنلملوءةكلها!\لا)ت،1لقو1ربقدول!،قدوس

.لانيهلكتقد،ليؤيلفقلت:5دخانا.بيت11هلأو1لئدي،تعوهنلاعتاب1

بر1لملثبي!أتوقدلشفاه،1نجسئ!عبي!هميم1ناولسع!،1نج!،جل

!وهس!بلا1لمذبحهن.كللقطخذط1جمرةويده1يخر،لسر1حد1إلىفطار6؟ت1لقو1

خطيئك؟كفرتوثفلث!1فريلشقتيلث،هستقدهذهفى1سا:وقمالقسى

ظرسلي!1ظءنذ:"فقلتلنافيينطلقرمن1!سل،ئنقانلالسيد1ع!وت"رممعت

فو\تعرلاو1نظر1،\نظرو1تقهمولاومماعا1ممعو1:\لسعب1طذوقلأذهث:فقافى9

باذنيهيسمحوبعينيهيمعرئلاعينيه؟غمعق!وذنيه1وئعل\لسعب1هذغلطهقلب01

يخثفى؟ويرجحبقبطويقهم

خر؟لابغرو1لمدفىتعع!ر1ألىلسيد؟*ف!فى:1إلهاهتىأفىفقلت:11

فيتقىولبشر1لرب1يقصيو111هقفرإولخرعقلا!1وبغر..1نسافى،ليىت1و،ساكن

لدط!،11فىوتص!تعودفالفابعد،منلغشر1فيهابقيوإفى12.عظيمةوحشة!ق1الار

جذعهازرعطفيكوفىجذع،يقىكصالفا،1قطحبعدلي،1بلرطة1وكالبطمة:لكن

هقد!ط؟

ا!هالذنظلة

دكوته،يحكيهناأشعياباننعرؤ،أنعليناالنى،هذاجيدانفهملكي

047عامشىءكلبدأكيفوشذكرانه.والفشلالاختبارمنسنواتاعقابفي

الهيكل.فيليتورجيانغضهفي
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شكياا!اث!،س،موعا.7

الهيكلفيالرؤياوصف:ا-4

تيأهيررتبةاشعيا:فعلرد5-7:

(ة)دصءندا:8

الجلاء،بالحكمانذار:الموكلةالرسالة:1ا9-

الادانةعلىتؤكداضافة:ا-213

مكلومات

الئ(اخرىدياناتفيالهت)وقدالكوأكبانها:القؤاتاله:الصباؤوتافة-ا

-.----..ا.انسكصنةاله11انهكليا:الخالقعليهايسيطر

شكلفي،خيأليةحيوإناتهناهمالساقة(،)الحياتالناريون"11:السرافون2-

.المقدسالمجاللحفظالهياكلفيتماثيللهائقاممجنحةتنانين

ئقاس؟مفروز،:بالاحرىهي)قأدوش(العبريةوالكلمة"نذوس":اللةئنادى3-

الأخد.،الكلمةمعئبكلالآخرذاك،إذنانه،

مليئةالمضافةالاخيرةالكلماتتأتي1c"-1f'1الآياتفيالرهيبةالرسالةبعد-4

.اابقية1الجلاء،منها،ئغيدتخرجانيمكنالىداودسلالةهوالمدر"*الزرعبالرجاء:

اسفلآ

يأاسمع".1رانظر"1افعال.لاحظوااعتلانهأياللة"،اظهور1.ممثابةهىالرؤيا-ا

اللة؟يرىاناسع!يايخافلماذأحمع؟امنظرهنا:اهميةالاكثرهوفعل

2(.1-ا0:28خر)راجع

الئالخلاصةهيما.النصهذافيالمذكورةالجسماجزاءالىانتبهوا2-

؟المثالسبيلعلى،القلبيرمزماذاإلىالبيبلية؟باللغةيتعلقفيماتستخرجونهأ

حولا(؟.9-)آالاهتداءمنالناسلمنع...نىارسالتناقضايبدوالا3-

4:12خربشأنالمقدسالكتابفيالحواشيراجعوا،القلبقساوةضوعمر

.4:41او73:هـاو
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شكيااش!،مو،ساموعا.7

ةءللقلاتلىامسا

وحمعوه،رأوهقدفالناس:طويلةلترةبعدذلكالنىيروياشعيا.رسالةفشلأ-

منكانفشل،قد-نبعه-عبراللةانئقاللاولكىيهتدوا.انأبواولكنهم

الفشل.هذافأعلنسبقانهئقالانالافضل

الفص!للتفسيرالجديدالعهدفيعديدةمراتهاأستشهد9،1-5الآيات2-

؟ا4:2)مربيسوعيتعلقمااقرأواهنا:الحالهىكما،الكرازةتلقاهالذي

يتمتعونلااللةشرستلىانذلك26-27(.28:)رسلوبولس4(.:12يو

لارها،شكولااللةكلمةستحملذلكومع!بالعكسبل،النجاحبضمان

التعليممجالفيخبرأتناايضايخم!وهذا.اولفشلاعقابفيبعد،فيماولكن

.والشهادةالمسيحى

العمانوئيلىنبؤات

أ-16(:V)أشعيا

فازاء735-732.بحربصلقل!مانبوييتقوليتالفطهذايتضمن

رفضا.ولماتحالفا)السامرة(واسراني!)دصن!قا(ارا!ملوكاقا!،الاشوريالتهـديد

يستبدلوه.9ليحاربوهاورشليكلالىأقبلوا،بهـكلالالتحاقايهـوذا،ملكأحاز،؟

!م2)راجملمخضوعممكلناآشوربملكالاستنجاداحازآثر،الخوفمتوبدافم:

.:16:.)7-9
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شكيااش!،مو،سهوعا.7

1!1؟،مللث!!ع!،صعديهوذ\،هلكعزتا،بنيوولمبنآط!إط؟ولي1

!رته!علىيقد!1فلمىربت!،1و!!عي!م\فى1ئيو،1سرهلث!قلإ،بنوثاقح

شبوقلبقلبهلىفطرب؟يم1دز1فيحلقد1!1رأفىويما:1رددبيت1خبر1و

لريم.1وجهليلمغاب1شمجرب1عععطر9

آخر\فىإشك،ياسوبولظ!\تتآحا!،للقاءأخرجثاشإ:\لرب2ثق4

مخفولاطدظ،كنوتنهله..قل"وفيب،1هنظفحق!طريق\فىلعلإ،11بركةفة

رع!،كفعب1؟فمطر1.لسبب1لمدخنتيرلجمرت!1طتيردئبتيمنقلبكيفععفولا

قئلير:بالسو،عليث1وتامرقد!هل!إلنوئيم11دزو1!1!فافى5،ملإ.إلنو1؟،1!ملك

لسهد1ىفى1-!هكذطإلئيل.إلنيخطولقلئثمخفومخطمهولزوث1طوذعلىلنصعد6

ر!م!.هودهثقو!ألىدهشقهو)\)\!\ن!لاد8يكود،ولالامر1يقو!لا1لرب:

لسامرة1هر1نيم1ثرعألرعرولافى9شإ.يبقىثلا1لعيم1ثرئحطغسنهعوستينطسهعوبعد

1".تآفنويخلن1لؤهنوأإدنتم1ورميا.إلنهوورمرة1و!1س

1طك،لرب1عندهن6لآلنفسكئس!11قثلاحا!9ثكلملرب1رعماد"1

جرئي1ولا1سأل،لاآحا!:فقال12؟فوقمنلعلاء1فيوإطلعمق1ليستلأإط

حتىفس19ثسئمو1فىعندكمأقي!1ود.ديت؟1أممعوشجا:1فظفى13؟لرب1

إففتلدمخمللمية1د1هاإلة:نفسهلمسيد1يؤتيكمفلأللث"11يفما؟\طي1لسئمو

ويخت!لشر1ذفىيرر1يعرف1فى1فىوعسلاحلبفي5\يأكلعطلؤثي!.ممه1رتدعو

لى.1!قلار1ئهجز،في1ويختارثسر1ذليرفى1لصي1يعرفد1قيلانه0،16\فى

فيكيها.!ف1نت

ا!هالب!نظلة

الملكالىاشعيأرسالةيبنعانا-16(.و-9ا)!النبويانالقولانهذان

11.نعاونعنساعتجاهوعدهعلىامينفهو،وحدهللربئقنكامنع11اعحاز:

الاعداءجيرع!قاقتراب:الرعضعاع-2:

اشأر1:لمسفىاسماشعيالابنكانآحاز؟لاجلاشعياالىالموكلةالرسالة3-9:

إ.بقية)ستعونعياشوب"
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انمكيا!فعح،عاهو!ا،7.

ادلةمنآيةيطلبأنآحازيرفض:اا-2.

اعمانوئيل*.1اسمعليهس!طلقآحاز،ابن؟أيةاشعيايعطيذلكومع:-16ا3

مكلومات

لن:الوضوحمنتهىفيهومعناهانالاواضحا،8-9الاياتبرهانيبدولاا-

الربهوملكها،أعىرأسها،انظالما،البتةاورشليممنالعدوانالملكانينال

ذاته.

فلن،بيتمسكوالمأذا)حرفيا:9الآيةخاتمةفيالكلماتعلىألعبلاحظوا2-

هنا)ومنو"آمن""بثباتالوقوف11ذاتهالوقتفييعئآمان".اوفعلتقفوا(.

دتة،الثقةمنحبرمتها:اشعيارسالةالصيغةهذهوتلخصإ(.آمينعبارهكانت

.شروطدونمن

لآحاز،ابنمولدعنالاعلانهويهوذإ،يحميادثةكونعلىالعلامةان3-

؟-16اا:Vصم)2فوعدأدثةسبقكماداود،سلالةستستمروهكذأ-حزقيا؟

(1رقمالنص،هملف،نائاننبؤةراجع

معناأاللةيهوذا:فيالحربصرخةهىوانماشخص،إسملشاعمانوئيل"ا4-

ظافر..ئمفكحزقيايبشرالرمزيالاسموهذا1(.82،:46مز)راجع

اسفل!

بألخلاص.ينبئالذيالقولهذافيالرئيسةالكلماتهيمأ1-1:9ا-

انظر1آية؟يطلبانرفضحيننزيهاكانأحازانتظنونهل:ا-13.آ2-

16(.6:تث

A-38:و818:اشعيا:فيالايأتمننموذجيناقرأوا3- V.دليلانهماهل

؟والايمانالثقةعنالتخفىعلىيحملان
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شكياأ،ش!!موالا،عا.7

ةءللقلاتالىمسا

ينبنى،!الانتباهيجبولكن،يسرع.مميلاداضفكيراعلىالنبوقيالقوليحملنا

.اليهودىالتقلداطارفيثمومناشعيا،نشاطسياقفينفهمهانأولا،

البتةلهبجقفلاالآلهية؟الحمايةلآحازالنبويانالقولانيرفناشعيا:الىبالنسبةا-

كليايثقانكليهوانما5-9(.:16مل2)راجعوآلهتهاشررلملكتبعيةيعلنان

.بالرب

11الخابةالمراة11،الشابةالملكةالولد،امتدعى،41الآيةفي:الهوديالتقليد؟-

النصهذافهمقدبكثير،يسوخوقبل،اليهودقيالتقليدوكانكفما(.:)بالعبرب!

اسسبعينيةاالترحمةفي،ولذلكعجائى.بثكلسيولدالذيالمشيحبضرى.ممثابة

المراة11عبارةئرجمتاليهود(،قبا!مننانيةاجرإالىالمنرجمةالمقدسة)الأسفار

(.parthenosسثينوربا:ةفيناليوبا)"ءارعذ"ةربجا"بةلشاا

)1:مئمنكلاستشهدأليوناية،إلىالترجمةهذهوبصببالجديد:العهد3-

الذىيسوعميلادفيتحقيفترأيافلقد،النبونبالقرلبهذا31(:)1ولوقا23(

علىمىويشدد.يوسفبواسمةداود،ابن،المسيع:مرنمالعذراءمنؤلد

2(.0)28:الازمانمنتهىحئامعنا"1هوالقائمرجوعنلمحر

أ-لتهرل!أ!للتهر

ووآؤوفيعزافوفي

عننيبحثوافم:العرافةيمارسونخرافونيوجد،الدياناتمنكعيرفي

ث!لسيرهم،ويستوحدها.الآلهةتعرفهكمامعرفتهالىويسعونالمشقبل،استفهـاء"11

أقامةيمكنقنمع؟السلامامالحربنعلنانينبنىمل:مملكةأومدينةمسوولوخامحى،

طبيعية؟ئةع،1اووباءحدوثحالةفيإمم!،أماعهد؟

911
http://kotob.has.it



شكياا،موشح،مو!اعا.7

والاجرأمالسمواتيراقبونفالعرآفونللاستقراء.تقنياتعدةهناك

خاص(.بنوع)والكبدالذبائحفيالمقربةالحيواناتاحشاءايضااو(،الفلكلم)عا

رقص،أوموسيقىاو،مركزهمشروباتفبفضلا:ارآئيا11العرافيدعىماوغالبا

ألالهةاستشأرهيتماو5-6(.:ا.صما)راجعرؤياويتلقىغيبوبةفييدخل

راجعا؟اوكتابة"صورةلعبةمنشكلالافود:فيتوثيم-)أوريمالقرعةعبر

سفربالتالييدينوسوف(.المقدسالكتابفيالحاشيةمع38-42:ا4صما

.(91-ه:18)تثعرافةكلالتثية

لمبلكالاقه

أصرائيلمستقبلقرأالذيالاراميالرآئىهذاقصةالعددسفريحكي

اكصمفت.،.مق8القردمنكتابةهناك-9(.أ24:و22عد)انظرالزاهر

هذا:بلعامقولبدايةتحمل)الاردن(علادوفي،الاردننهرمنبالقرب،6791معا

لقك.لهةلملآيرى/للىممه/لرجلبعور،ابقمدبطلولوصاد!

فقالتلمبلةر/لاله،وك!نهكلامرؤي!ور/ىليلا/لإلهة/ل!ءتج!

لبملبصو/ستيقظ.نسلةتكم!رعلىنساق/لاسيعملهكذلم+%ل!بط

ءمررؤسا/ستدعىعنه..كثسمتلملذي/لحدثوهوز/.لي/قىح/لص!

لهغوقالح...كثر/وبكىم!/يىمريومينموخلال،عنكهعةلجطلم

عمالىلمو/نظرو/و/ؤهبرقودإء،لملارقررهمما/ريكموسوف،جلسولملم

..،..لهة/لآ

!ليملة!كه!

ملكيحكى3091،عامحوإليحلبمنبالقرباكتشفتمسلةعلى

بعدوجيزه)بفترة..مق097عامحواليفيإلههخفصهكيفسوريامنصغير

اليبلية.النبؤاتمنالكثيريشبهخلاصياقولابقغوهقدرآؤونوكان(.اليشاع
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اينمكما،!لاثم،موالاعا.7

غر/نصتوضع.رجلىلمناولو/ش،حماتملكز-لور،/نا

حطاللىىيرصعى؟وحاسنوعافيقد،ااسولمتربلئاطئين،مر

...ملك!عضرشعةقزر/كحاصرحيد/ك...قزر/كعلى/ملك

معيوتكلمل!.واستجابلئامائينبعلنحويدقيرفتوحينئلى

/لذممه/نالافيتخف،+لال!.وقالىوعرلمفين،رآئينبو/سطةثصامائينبعل

*...عليكرلمحصا/قامو//لذيقل!وكلمءهؤلامقكلخ!صكلم

المو!!و؟

النبي

الم!ممققبلامد!

)برو-فيتيس(اليونانيواحمهاسراثيل.لدبانةالنموذجيةالشخصيةهوالبي

11pro- phetes"11اقوال11اوالفة،نداءاتعقنأيبفغكونه،اللة"كلاماحامل1يعىا

الاحداثتفاصيلالمقصردوليس:بالمستقبلماحدالىتنبئالاقوالوهذه.اللة

11ابنبئون1و،الناربخبرتسماتجاهلدقيبرونانهمبغذ.لماالشاملالمعئوانما،المقبلة

الايمانبنيرهكهذا،فهماان.الافقفيالىوالصعوباتالازماتعنخاصبثمكل

للمناقثمه(.سؤال:أدناه)أنيأربالمستقبلخذسأيمنحانبوسعهاللة،وروح

يبصرونانهم:الحاينرةالاحداثرجالشيء،كلقبلهم،الانبياءولكن

فعلكمافيه،العنفواعماللمالميأافيستنكرونفيه؟بعيشونالذيالمجتمعبوينوح

تلوثتجاهخاص،وبشكل،الاجساسمرهفوانهم2(10مل1)نابوتبشأنايليا

بحكم،وكلامهم18(.مل)1الكرملجبلفيابليافعلكما،بالوثنيةالعبادة
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شكياا!ش!،موالا،عا.7

والرؤساءالملوكعلىيحتجونلانهم،ويشككيزعجماغالبابها،يتصفالىالحرية

على،يسهرفالبىالعهد.بحقوالخياناتالسلطةانحرافاتوينتقدون،الدينيين

33(.)حزالانذارجرسيقرعيدنو،خطرأرأىانفما:الحارساوالراصدمثأل

باعمالالقيامإلىاكبر،ثفلاكلماتهعلىيضفىلكى،اخرىجهةمنيضطر،وقد

كياورسليمفيعاريايتترهأسعياراحهكذاالتفكير؟على.وترغمتدهثزرمزية

1(02ايق)لجلاءبارينذ

م!مقالاثقبقانا:6ا!الب!ا

أولا،،يعلنونالانبياءكان6(،)القرنالجلاءوحئالتاسعالقرنمنذ

بكارثة.خيانتهاللةيعاقبوإلاالاهتداء،الىاسرائيليدعونانهم:إدانةاقوال

عاماورشليمومملكة2CYYعامتسقطالشمالفمملكة:الواقعفيالكارثةوتحل

وهي،كتابةاقوالهموتجمعحق،علىكأنواألانبياءانيتضحوحينذاك.ه87

.الويلاتهذهحدثتلماذاتقول

:بالخلاصتبئاقوالاالانبياءيلقي6(،)القرنبابلالىالجلاءمنواعتبار!

الرجاء.الىالمؤمنينيدعونفمنذئذ،اسرائيلعلىوقعتقداللةدينونةداتفما

والرخاءالقوميةألاحلامتفوقلشعبهجديدة.ممشاريعيقوماللةانذلك

ملكه.عليهويقيمشعبهبناءسيعيدانه:الاقتصادي

بةكذ6البيا4ناقهدما6لبياا

انهمينقلوها.انعليهموانأدتة،كلماتتلقوأانهم،بقوةألانبياء،يؤكد

اغلبفي،الرسالةهذهعليهمجلبتوإنحئ،يرسلهمالذيالالههذاخدمةفي

شعبهالىيتحدثحر،الههوالانبياءوالهللخطر.حياقمتعرضمتاعب،الاحيان

.عهدهفييعيشىويحعلهالشرمنوينعشله،عيونهيفتحلكى

أخرينأنبياءمعاختلافعلىالاحيانبعضدنينفسهإرمياوجدلقد

هناك؟الكاذبوالبىالصادقالبىبينالتمييزفكيف28(.إر:المثالسبيل)على
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لاثكياا،موش!،ماموعا.7

تدعوهلالعهد؟لتقليدامينةرسالتههل:المثالسبيلوعلى؟لذلكالمقاييسمنعدد

عيمثرطريقةانالا3اعلنهماتمهل؟الناسارضاءعنتبحثانهاامالاهتداء،الى

:7مئ)رأجعمتجردانهام،نشاطهمنمافاثدةيجىهل:تحكمالئهىالبى،

الفشل؟أمامحئلئة،أمينايمقىهلالاخر-كأ؟منيطبهماذاتههويفعلهل92-21(؟

ي!ه!لبم

)انظرالقدامىرإلانبياءالمعمذانيوحناخطفيذاتهيسوعيضعسوف

الىويدعو!المظايستنكر،مثالهمفعلى.(rf-rr:13لو57؟:13مئ

البشرى11،ورسالته.ويحققهاللهئفك.كلجىءبالاخصيبضرولكنهالاهتداء،

مر)انياررمزيةبحركاتيقومانه.الخلاصالىيدعوكلامبرمتهاهىانما"،السارة

يجأب.عديدةشفاءاتبالاخصويصنع(،التينشجرة،الهيكلتجار،الجحشةاا

انهفي:مناكئربانهوعياليسوعانالا.النهايةحئلرسالتهأميناويقىالسلطات

.انسانحياةفياللةكلمة،الابئرستلانهيدرك.اللةملكليحققياتيالذيالابن

لى!للهناقلثدةأ

اتوإنباينبؤات

المستق!ل؟كلذ6ا!الب!ايحلنمقهـلا

منالملهمفالبىالانباء:اوالتنبؤتعىالنبؤةبان،اليومنحننظن،ماغالبأ

صحيحاذلكيكونقد.يحدثانينبغىمامسبقايعلنانمنلهبدلااللة،قبل

اعلنحينالحالهىتلك؟كلامهمويثبتون،قريببحدثينبثونحيناحيانا،
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شكياا،!لاثحامولاعا.7

هوألاحيانأغلبفيألانبياءيهمماانالا14(70:)اشلاحازأبنيميلاداشعيا

)الادانةاللنملعملالشاملالمعئ،الغموضكثيرةرمزية°,.,)عبريعلنوا،ان

وقد،انهمالحاضر؟هوهابقدرالمستقبلهوليس،يرونهمافان(،الخلاصاو

الىالصعوباتويعلنونالحاضر،نتائجبوضوحيرونبالئة،بايمانهماستناروا

بالتة.الثقةنقصانوعنالحاضرةلمالمظاعنمحالةلاستتمخض

وهذا.الرإئينإونوسترادامسوانباءاتالانبياءاقوالبينالبتةعلاقةلا

إلمحاورة؟الشعوبلدىمنهمالكثيركانكماعرأفين،اسرائيلانبياءليسالمعئ،

الرؤىكئاببعضوسيدعي1(.9-ه:18)تثممنوعةكانتالعرافةبأنعلما

سبيل)علىاسراثيلعلىستسيطرالىالمقبلةالامبراطورياتتعاقبيعلنونانهم

فيندلموبعد،فيماكتبتالنصوصهذهاننعلمولكنناا(؟اا-"دانيالالمثال

.نبراتالواقع

لحي!هنالبهلنه6االبياا

لكىجرىوهذا11مئ:فيالعشرالصيغيلاحظانالانجيلفارئبوسع

..(.اغ.23؟22:2،15،17؟ا:مئ،المثالسبيل)على0011البى.قوليتم

هذهقامالذيهومئ،وانماامبرمجة"،1كافتيسوعحياةبانالاعتقادينبغىلا

القولهذأبينماوتوازياتتناغماتبعدفيماواكتشفللانبياء.المسيحيةالقرإءة

معألقةعلىا!ولونالمسيحيونكانولما.ورسالتهيسوعحياةمنالجانبرهذا

كانوالقد.ايمانهمانارةفييسهمماالانبياءاقوالمناخذوافقد،المقدسةالاسفار

ستبقىالهنا"كلمةلانابدا،تسقطلنالنبؤاتانمناليهود،مثالعلى،واثقين

الاولى،الاجياللمسيحس،برمتهالقدىمالعهديبدورهكذا8(.:04)ا!ثىا"ابدا

والمزإمير(.اشعياسيما)ولايسوععنلهاحذلاانبؤة"1.ممثابة
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لتهوا!لة!أا

عامويىي!عفر

الىالادبيةالاساليبمختلفيمثلانه؟نبويلسفررائعنموذجهوذا

ما:حذألىإقواله،ضتفتولقدالانبياء.استخدمها

(316-2::)1واسرائيليهوذاضدكما،الاممضددينونةاقوال

)3-6(اسرائيلضددينونةاقوال

وروايةواقوالمجادلاتمع(01:)7-9رؤىحمس

(1-هاا)9:للخلاصاقوال

Y-`4:ايضااوا؟أ-45و4-56:فيكماالاهنبداء.الىنداءاتا( l:ا

ذهبتوإن،قسوةتزدادانف!صاماتهديدات.ممثابةأدلةارسلهاضربات!ع!

يدينه.كىبشعبهادلةيلتقىوهكذا.سدى

اسرائيلخطايالفضح،عاموسلدىكبيرحدالىوفرةوهيدينونة.اقوال2(

ضدجداقاسيانبوياقولاايضاأنظروا9-150ة3اوأ-43::اللةحكمواعلان

يلمحماوغالبا21-27(.)5:كاذبةبالتاليهىوإلى،الحياةعنالمنفصلةالعبادة

منهمناصلاعقاباوأنماانتصارا،ي!صنلن"الرب"يومإنالىعاموس

،الشمالمملكةوستزولV(.1-61)5:ونحيببكاءيرأفقه2(،0ا-8:)5

سنة.ثلاثيناعقابفيفعلا،

الدينونة:اقوإلمنمتميزتينصيغتينلاحظوا

الثلاثة:وباقسامها،6-216:فيكمادعرمىاقوال10

اسرائيلخطايافضح:الشكوىب-16:8

ادلةمآثراستذكار،بالمقابل:19-11

العقابمنمناصلا:الحكم:ا-3116
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أيضا،المجاورةالشعوباسرائيلالهيدين:r(3-2::)1الاممضداقوالب.

.والاخيرةالاولىالصيغسخلواجراثمها.على

الملكيةداودلأسرةاحدهما،صغيرانقولانفقطهناك:للخلاصاقوال3(

اسفارفيالحالهىوكما-15(.ا3)9:أسرائيللكلوالاخرا-12(أ)9:

يفتحوالكى،الخلاصيةألاقوألهذهالخاتمةفيالناشرونجعفقدالصغار،الانبياء

للرجاء.نأفذة

r-1-9؟71:)رؤى4( : A91؟و-f)اجتياحفقطالاوليينالرؤيوينفي؟(

الثلاثالرؤىفيامااسرأئيل؟اجلمنتوستلهفيعاموسنجحرا-لفاف(،الجراد

منه.مناصلاالمذنباسرائيلخراباصبحققد(،الارضوزلزلة)الحربالاخرى

اليها:واضيفأقوالهجمدت،عاموسبعدمنه(

(1V-4.1)7:النىبحياةتتعلقرواية

؟ا4:3فيمبعثرةمجدلات(سئميت)وقداقسامهوجدتالخالقالالهالىنشيد

شك.ولاليتورجيةقراءةاجلومن5-9،6:و58:

لستممهنا.

ايثععبىالىيم!لو!آهاا

جمزظفىهل!21

؟لذف1فمربو1ولعزف1لي1خذو2

1لشهر1ل!رعند1بوقلي11نفخو

1نيل1سرعلىثزيفعةفىنه

يوسفليشلادةجعك

(18)مزمور

يعقوبلافى11هتفو

لعود1ويخمآلر1ةوبالكنار

جمدنا؟ليوبد!11فى1ووفي

يعقوب4لاوحكم

مع!ر1ركلعلىخروجهعند
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عرثه:1كن1اورظممعت

كاهلهفيلجمل1!خططت

فأنقذئكدعوتيئلبت1"لي

1متحنتكهريبةمياهعند

فأشهذعيك؟ثععيمحح1

كريبفى1عندكيكنلا1

1الكلرب11نالاني

لأهلأه.فمث!يحهثأو

لع!ولييسمحأشىلكن2

قلوبهم1!مر11فىفاسلم!هم1

شبيثطجمحلو

1ءهمعد1لمبصر1لمحفي59!أذللس

لرب1هبغفولهويقلق16

NNطعمته1لحنطة1لبهن

لعفة1فييد\ه1نصرفتو

لك1شجبتلرعد1حجابهن

لم.1ستمعتلوفي1سر؟1

دخي!لافىتسجدولا

هصر1!صمنصعدك1لأي1

دنييئراثل11هـرو

1هم.هوعلىيسررفى

طرلي1نيل1ل!روسلك

Jمفإلميهمعلىيدي!ددت

للإلدمععروهمذلثثىفىو

1سبعته".لصخرة1عسل!هن

غضونففيالجلاء.قبلمااسراثيلبليتورجيةشكولاالمزمورمدايربظناا(

الناسيدعوانه.لينادييأتيفيهوذا؟(الخريففيالمظالعيديكون)قدكبيرعيد

العهد.بحسبويحيوااليهفيعودواالجد،محملعلىالربكلمةيأخذواكي

7-17(.)آالنبويراليود2-6()آالعيد:قسمينالمزموريتضمن2(

بغبياةبالعيدالاحتفالالى(مناشدة)مزموردعوه:2-4

هى6الآيةوخاتمة.الخروجزمنالىاللةبهامرالذيالعيديرقى5-6:

التالية:للآياتمقدمة.ممثابة

البريةفياللةوبمآثرمصرمنبالتخريرتذكير7-8:

11أخرإالهالا1:الاولىالوصيةاحترامالىرسميةمناشدة:ا9-ا

نكباتهفيالسببهيالشعبخيانةا:rا-2

.يهتديانالشعبارتضىاذا،ممكنةاللةمساريعتبفى:ا-417
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يكونلاكىالنىيناضلواشعيا،وهوشعوعاموس/ايليامثالعلى3(

منالخروج8:)آاسرائيلاللةخفصحينبالخروجيذكرانهاخر.الهلاسرائيل

ويرغب17(.خررأجع،مريبةفيالماءوأمتحانسيناء،فيالشريعةعطيةمصر،

فعل)اسئخدم!كلامهئسغانشرييلة؟الاجياللكلالعمليراصلانفياللة

(.مراتاربعااسمعا1

.القولهذاعليناقير،المتجسدةاللةكلمةبللاالنى،ذاك،يسوع4(

قبلنااذاالخلاصلنايهبواللةخلاصنا.هما،وقيامتهموتهأىالجديد،قالفصح

المنومىألافخارستيا،فيكنيستهيغذييىلاانه.الانجيل:الجديدةشريعته

الشمكرلنرفعن؟الانجي!عيشالىأليرم،يدعوننا،الذينالانبياء"11همفقنالجديد.

بواسطتهم.يكقمناالذىللرب

...
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و!ا!الىاإ!ا1ا

-الحئوى-
.أق.لسادس1ولسابم1لقرد1:!!.

نصوكل:.

26،)\ر1طيكليطعظ!\.

31،لأ1!لجديد1لمعهد201

16،)حزلحائنة1لزرجة1س.

2،لأ)حزثعظا!1دؤيا،.

ء1لاعد1ثالقويهـ:القدقال!ثم.

ثيل1سر1جماد1وةبد1:ضهما".

1ثد؟هنعقابلجلاء1هل:للفاقشةءالط.

هيا1!سفر:الق!اءة!أطة.

51،")هزخلاصكسرو!ليأردد!ة:.

211

16I

21ول

213

226

21لأ

922

221

لا32
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وءقيال1)ميا80

رتنأ

ق.".وانيعاديىاليابعالقرنافي

6)منسثىعهد:طويلينعهدينالسابعالقرنفييهوذامملكةعرفت AV

فرصةاغتنمالذي6(640-09)ويوشيالآشور،تابعادوماظلالذي642(

دينياإصلاحايوشيااطلق622،عاموفي.إستقلالهلاستعادةالاشوريالتدهور

مل)2الاشتراعتثنيةمجموعةأممط،الربشريعةسفرإياهالهمهكبرا،وقوميا

تتيةتيارخطفيالاصلاحهذأمبدأوكان(.المقدمة4،ملفراجع22-23،

اتحدتا)وقدالمملكتينلكلتتاالوحيدألاسرائيليالمعبداورشليمتبقىان:الاشتراع

الوثنية.بالعباداتكثيراالمرتبطةإلاخرىالمعابدكلوالغيتودثستما(؟حذالى

قدالبابليونكان587،عامحئ626عاممنتنبأالذياوميازمنوفي

عاميوشيا"الصالحالملك11موتوكان.I(1)2الاشوريةالعاصمةنينوىفتحوا

خطفيألاصلاحهذأعنللتخليسببا-المنازلةابانبقسوةقتل-وقد906

يوياقيمإبنهاصبحماوسرعان.كثيرة،.مقاوماتالواقعفي،لاقىوالذي،التمنية

وجاءالجديد.الشرقسيد،بابلملكلنبوكدنضر،تابعا6-895(5)9

يوياكينالشابالملكبأبلالىفجلااورضليم،ليحاصر895عامنبوكدنصر

اخرابناالعرشعلىوأجل!.حزليتالالكاهنبينهمومن،الاشرافوبعض

بعد،بابلجيوش!عادتصدقيا،ثاروحين(.ه)795-87صدقياهوليوشيا،

الهيهل؟وهدماورشليمسقطتوهكذا(.ه)88يهوذالتجتاح،سنواتعشر

.قرونأربعةإعقابفيداود،سلالةنهايةانهأ5870عأمجديدجلاءوتم
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وثأهيالاميا!ا80

يهوديدعلىمصر،الىبالقرةارمياأقتيدالجلاء،بدءمنشهربضعةوبعد

بابل،الى.أقتيدالذيحزقيالالكاهنامأشيئا.عنهنعرفنعدلمو؟لبابلمعارضين

571.عامحواليحئالمجلريىت،موأطنيهلدىيتنبأأخذفقد8،95عام

اع!يكلىقعثاو

026(رميا)1

:ةعثات!ت!يخنالثفةيئضفلتة.اننثنفاذ:تمفن!تتةأندنرةالقارفتلينتفئي.....:..

ازعجالانبياء،كلغرارعلى،اللةثلمةاعلتوحيت.اورثنليكلمتةريبةةرية:

!عديدةرواباتهداك.عميةةتغييراتالىدعااذ،كلهالشكلب9القانمةالسلطة:

علنبئببثببفي!كلبث!ثلأقدكاناإنجربت؟انبياك!نةميمجضاكلمىنجظ!ره؟

لدفىهن\لمكلام1هأ!ديهوذ\،ملك،يوفيبنيوياقيممئكبدءلي1

مدفىجمحعلىويكلملرب،1بيت1!دفيقفلرب:1قفى1هكذ2قاثلالرب،1

ولابهتكلمهم1فىيكأهر\لأيلكلا،1يحمغ1لرب،ي!تليللسجود\لقادهلأ1يهوذ

علىفندملشرير،1طريقهعنمنهمكلجعود،ويريسمعودلعلهبم2كلمة،ئسقط

:لرب1قافى1هكأطم..قل"وعماطم،ثر!1بسبببهمعنعه11فىلؤيت1ظ1ثأيلسو1

جميديلكلا؟1وتسمعو15هاهكم،جعلتلاثق1لثريعيعلى1ثتسروو31تسمعو!1ن

نظر\بيت1هذجع!1ولني6الم،1تسمعووابلاهللليكم11رسلتهمثذين1لافيء1

.صلار11مملجميحلعنة1لمدينةهذهجع!1وئي!،

بيتلي\لكلا!1بهأيتكلم1رميالثعب1كلولانجياء1ولكهنة1!ثسمح

كله،ثشعب1.يهيكلمد1لرب11مرهطمجمغيكلم1من1!!ثرخ"فلطلرب.1
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قيالو!مياال80

؟سمتنأت1لماذ9موتا!فتموتن!و!لو%1لسعبكلولافيء1رلكهة1عيطتج!ض

!كنلاخرإطتع!1لمدينةوهذهفعي!نظريكوفى1\بيتهذفى1قائلالرب1

بهذ\1يهوذ!ؤطءفسمح01لرب.1بيتيط1!بعلىكلهلسعب1تجمح1وثي!؟".

1لمربببهدخللي1،جلسولرب،1بيت1فى1لملكبيتهن1فصعدو1ثكلا،،

جبيستوجللر11هذأدلشعب:1لكلوللرؤ!ءلانبيما،1ولكهنةyفظ1N1لجديد.1

1لرؤساجمح1دميارزحاب12،.1نكم؟ذ!عتمكط1لمدينةهذهعلىتبألات1لموت،

1لمديةهذهوعلى1\لبيتهذعلىلأتظ1رسليئثدلرب1أفىفائافيلشعب1كلو

لصوت\1eوعمالكم1وطرثكم1مدلحو1فالافى5013ممعمولذي11لكلا؟مجميح

لي1فلاءنذ1ظ"1\هاعيكم.بهتكلملذي1لشر1على\لربثيند،1طكم،لرب1

\فىنكم،1يض1علمو1ثكن15عينكم.1ليريحسنيصلحكمابي1فاعنعو!لديكم،

ثرب1لافىل!للا،وعلى1لمدينةهذهوعلىعليكمبرقيدطتجعلوفىحتلتمولي،

؟1a\لمكلا،بهأ!هعكمعلىلاتكلميكم1حقا\،سلي

لايستوجب1\لرجلهذ1لافيء:للكهنلأولسعب1كلولرؤساء1ثقافى16

لا!مق1تلكسيوخمنرجالفقا!!1كلمنط*.1النالرب1؟سملانه1لموت،حكم

ملكحزقي،إط!فيتنث1لمورثئيلىمبخاأفى18فاذي!:لسعب1!عةكل1كلموو

ثانلا1يهوذشعبكلكلمويهوذ\،

ت:1لقو1دبقل1هكذ

لحزثكحقلع!هيوفى

يصبمطلالا11و!ثيحو

ظب.مث!فبيت1وجبل

رجهفى1سزولرب1خشي1ما1؟يهوذكلر1يهوذهلكحزقيا،*1\فآطتأ

علىبلبوفى1!تمخن؟1!عليهمبهتكلم1لذيلمئر1علىلرب1ثندملرب،1

عظيط*1ثرنفو!ت

ثزبلأي!!يم،كإهنبن1و!؟وهولرب،1تنبأ؟سمرجلإلظىفىو09

1لملككلامهثسمح21\رميا.كلا،جمح.لمحثل1لارصهذهرعلى1لمدينةهذهثتنبأعلى

فضفبذثك1ور؟فسمح،قتله1فى1لملكفسعىلرؤ!ء،1كلوإلطافىكلويويايم
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ديمالا9!مياالى80

عكبو!بن\باتانهصر،1فى!بلايوياقم1لملكس!ظر21.مصر1فىوذهببوهر

يوبقيم،1لملك1فىب11تووهصرمن\و!ب1جو22!خر.همر1لىيصحبونه1رنلأ

جض؟1يدهعهف!نت1رب"6\طلشعب.1طهةتجورليجمتهوطرح؟لسيف،ثقتله

ثيقت!ه.لشعب11يدي1فىفلايسلمهـظفىد،بن

ا!مالب!نظلة

حياةفيالمشاهدمنسلسلةتفتح90،6عامالىترقىالىالروايةهذه

فيادلةكلمةقولالىبادرولانه3(.03-اعداما26-45،)الفصولارميا

المعاعب.نفسهعلىوجلبشكوكااحدثفقدعيد،كضونفي،الهيكل

سئهدمانوالمدبنةالهيكل:الرسالة-6:ا

وانبياثهالهيكلكهنةقبلمنعنيفةقعلردود7-9:

تبرئته:السلطاتامامارميادعوى:11-ا.

لهسئيمالذيميخا،قدم،فيحالة:ا71-9

فقدارميا،اما.وأعدملوحقاورياهو:معاصر،فيحالة:52-42

بالحمابة.حطى

مكلومات

0011.الوبتكلم"هكذا:اللةأقوالتفتتحالىالارسالصيغلاحظوا:4و12-ا

.الاقوالسائرعنمميزرهالكى

فيالفلسطينيونهدمه،الربتابوتيحويكانالذىالقدمشيلرمعبد6:أب2

صموئيلالفئاللةدعا،الليالياحدىفيوهنا،.1.ه.عامحوالي

.r(صم)\

السابق.القرنفيعالبرالذي12()3:ميخاالبىالررابةتذكر:1-9ا317-
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لاقيا9!ميااا80

سفلآا

يشكوهقنئحايهم؟منا(:ا-ا0)1أرميادعوىفيألادوارعنابحثواا-

وكيف؟عنهيدافحقن3امرأيوعن

ارميا؟موتالشعبطلبلماذا2-

كبى؟هناتصرفهيمبروماذا؟الحريةمنالكبيرالفدربهذاأرمياتمتعلماذا3-

ةءللقلاتلىامسا

يتحنداناللذينالمعسكرينمنتسخرانها:تربويةتكونانالىالروايةتسعى

الشعبهناكارميا،جانبفمن.أدئةكلمةضدبالاحرىاوارميا،ضد

الدينيونالمسرولونهناك،وبازائه؟يسمعوهانيرتضرنوالمسرولون

لانارميا،قعل-بريدونولكنهماللة،باسمويتصرفوايتكلمواانئفترضالذين

يزعجهم.كلامه

استعدادهسيما)ولاعيضهطريقة:كبرىأهيةالنىشخصيةاتخذت

اللةكلمةاشكالمنشكلااصبحانه.اقوالهعنوزناتمللابحيأته(للمخاطرة

اعلنفلفدحق:علىارمياكان،بابلالىانتيدواالذبتالمجلوثننظرففي.الحية

لهذاأخرىقرإءةوهناكبعد.فيماتمتالىالاحداثاعلنكمااللة،كلمةحفا

.7إرفيالمشهد

كانتبل،بالتكلميسوعيكتضلم،مثالهفعلى.ليسوعصورةهوارميا

،عديدةمراتمئى،ذكرلقد.وبليغةناطقة-والموت-العيثىفيطريقته

؟اا-16:34؟-21718:مئ:المأساوييسوعمصيريعلنكىبارميا،

ارميااعلنهالذيالجديدالعهدأرسى،.مموته،ويسوع.ا.27-9:

(.التالي)النص

V I a

http://kotob.has.it



9!قيالا801!ميا

الن!!وق!م

يدالبئالع!د

.r(4-13:13)ارميا

ارقيأ؟يخ!نجفطأنفخلأضتاق!اذأتفأأنثئهريخةانمثاتاتنوئأ3لأ،انفض!ذ.........ة

9)عا!يوشيااصلاحابان،الشمالاسرانيلييالى: 0 )errةفراءةاعيدتبكد،فيما

:الجلاءالىذهبواالذيتالاوانلالي!ودالىموجصةفاصبحتالافوالهذه:

ه.:صكا!79؟؟.

يهوذ\،)ويتئيل1سر1بيتمحفيها\قطحلرب،1يقولأ؟!،تألى1يفا31ط

منلاخرجهم؟لديهمخذت1يومإوللفم،هحقطتلذي1لعهدىلا31جديد\،1!د

هأ\32وثكنلرب.1يقول،ضدهمكت1نيمععهدي1نقفمولالفمهصر9رص

جعل11نيهولمرب،1يقوفىلإلام،1تلكبعد1ئيلسر1يتهحقطعه1لذي11لمعهد

شإ.لييكونوفىوهم1طاطمكوفى1و،قلوبهمعلىكتلا1وطهم1بوليشريعي

جمعهملافىئالرب1آعبرفيقائلا.ظه1حد1وكلرثزيبهحد1وكلبعلائعلغولا"2

1ذكررلن1ثحهمساغفرلاني\لرب،4يقوجصرهم،1فىعدغبمهمهنسيعركؤلي

بعد.هنخطيثتهم

ا!جهالبآنظلة

جديدعهداعلان31:

انفرطالقدمالعهد32:

34 -fl:الجديدالعهدميزات
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قيالوفيميااا80

ماتمكلو

وليس31الآية)فيالتوضيحهذااضافقدمحرراانبدلاا:ايهوذاولبيت11-ا

الىققطوليىيهوذا،سكانالىموجهاالقوليصبحكى33(،الآيةفي

نجدوهكذأ.بهالمعنيينأولكانؤاوقد،القديمةالشمالمملكةفيالاسرأئيليين

الىتتوجهلكى،مختلفةظروففيلاحقا،قراءقااعيدتالاقوالمنكثيرا

اخرين.اشخاص

تعلنفهىالعهد:صيغةهىتلك33(،الآية)نهاية.11..الهالهمالمأصن21-

واسراثيل.اللةبينالمتبادلةالعائدية

القدي!وسيتبناهاها.إلاالقدمالعهدفينجدهالاالجدبد"العهد11عارة3-

المقدسة:ألاسفاريدعوسوف)وبالمقابل،يصوعزمنالىيشيرلكىبولع!

.(41و36:قور)2القديمالعهد

اسفلآ

وا2423:يثنبشانالمقدسكتابكفيالحاشية)اننلرالقلبيرمزماذاإلىا-

الجديد؟العهدهذامعدقيقبشكلسيتبدلالذيما2(.أ8:تك

؟28:إرانظرألاهمية؟منكبيرجانبعلىهى34()آاللةمعرفةلماذا2-

)كهنة(؟معلمونبعدمنيبقىلنلماذا2.،2:وهو4-ه5:

يينعهل؟سببهارالجديدالعهدنتيجةهوهل34(،الآية)نهايةالغفران3-

شروطا؟ايئة

ةءللقلاتلىاملللا

2:الاهتداءعلىقادرغيرإصحاسرائيلانوبتشاؤم،ارميا،يعىا- r r؟:\

V\:الاسرائيليين:قلبيغئرانوحدهادلةبوسعوسيكون.ا6-2:ا\؟ا

امنأء.ويجعلهملهميغفران
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لاقياث!9ميارا80

المجلؤين:الىموتجقينشبيهيناخرينقولينمعالنبويالقولهذاقارنوأ-2

324:ار -1 rv28-624وحز :،rتجددهمسوفالجلاءمحنةانذلك

محالة.لا

r-ذلكيصحلاولكن.مرادفانهما34الايةفيالفعلانهذان:وينسىيغفر

حدث.مأننسىاندون...نغفراناحيانايجبدوما:

اتخذوقد،يسوع.ممرتيتعلقمافيالجديدالعهدفيالنبويالقرلهذاورد4-

يسوعكلامفيموجز،بشكلورد،انهكما.8-812:عبر:ذبيحةسكل

القولهذاأتمفلقد2(؟220:الرالجديد"للعهددمى11:الخمركأسعلى

تمأما.واقعيةولكنها،شنتظرةغيربطريقة

ال!ائنةالزوجة

!61)حزقيال

..:فثيثهيئثثأأئة.لألأةنئها!الأ!أنذالفخفؤئثأدنئهافثيف!خرفيأذألئأفث.005.....ة

فلكيت.والهـيك!او،شليكلخرابعت،5AVعا!ستتمخضه،التيالمأشاةالداخ!

اياهامشتهـا()اسدانيلرشليكل19قصةلصكليحكي،حدثماللمجلويتيشرح:

انه:1(0رقكلالنص!7،ملف)انفلرفكل!اتما،حدالى،هوشمسبفكمابام!اة،:

علإىي!ييللإموليلإنجصب!ب!

بقبائح!،1و!ث!ليم\نجرلاتسافى،1إلنئي2!نلا1لربكلمةإلمكانتو9

ثكن!يي!،11رصهنوهولدكأعمئلث:لاو!شليملرب1لسيد1قلم1هكأ:3وقل

ئغسليرأشرظظئقطحاودتيومفانثثهولدك"1طحثية.1هث1مو!يووإلوك

218
http://kotob.has.it



حزقإل19)ميا80

لكفئمنغع!عيكتعطف15باثقمط.للقيوأ؟طح،ثمثحيوأتنظيظ،باولء

رلدت.يومثزفاهكلحقل1وجهعلىطئرحتيبلعيك،رئسفقذلكمنثي،

عيشي.دهث:فيلكفقلت،بدمكقخبطة؟ئئلثوربك6ثمررلث

فتقذلج!فى،1ذ!وةسنوبلغعتكبرتيوثنمتيلحقل،1كنبتت1!بوجعلتك!ر

رنطنك1فاذو!؟لئلث،بك"فمر!يثعريا.عريانآكتلبهكئععرك،ونجتثد؟ك

ودخلتلك1قسمتوعو!تلث،وسزتعي!كني1ردذيلثبسطتلحب،1،طفى

لذي1دهكونطفت؟ولءفغسلتك9!.فصرتلرب،1لسيد1يفول!د،ليمعك

بمالكتافىحزمتثو،ظعمجملدنعلتكووذسا1لبستثو01؟لزيت،سمحتكثمعي!ك،

يطوطوفيديكلي1ساودوجعلت،بالحليحثيئثو11؟طرير،كسوتكو1لناعم

رألمك.علىفخركيعل1و1ذنيكليطيروثرنفك1يطحلقةوجعلت11عنقث.

كلمت1ولوشي،1ولحرير1ولناعم1ليهافى9هب!وسلثىفىولففمة،1وبالذهبطثتحثتي13

ثذع9"للمئك.متتحعتحتىلجطل1هنعهىليكنتولزيت،9ولعس!1و1لسميا

لسيد1يقوفىعيك،جعلئهلذي1ىهلايلاليىفىلانه،لجمالكلامم1ليممك1

لر-ب.1

حسك1ثؤوسكبتلسمعة،1هنلكلمحاورتيتجماللثعلىيكلت1لبهك15

مشسادثطلكفصنعتيثيإلثمنخذيت1و16ذلك.فىليكنعبمالاثائلة:كلعلى

ذهيهنفخركت1دو1خذتي1و!1حص!!ولاذلكجرىلايخ!ها،ورئيبهبرقث،

ثيإلثخذتي1و"1بها.وزئيتذكو!غاثيللثفصنعتيلك،1عطظلق9وثفعئ

لسميذ1وثثثعطيته1لذي1خبزيو91وجمؤ!ي.1ماهلاريىجعلتوفكسوتلا1لمولظة

يقول!فى،1وهكذ.!فمىئحة11ماهلارجغيتهاإلاهطعمتك1لذي1لعس!1ولزيت1ر

.لرب1لسيد1

1ف!ن!طط!.!فذبج!هملىولذثهملذلن1وبناتكإظءكخذدب01\و

وفي22لاجللا؟ف!1لي1لئقر!ؤوسلمتهمتجنئذبحت21\نك1؟يسر11هرحشك1طو

هتخبطةعربظعريانةكنتحيريتك،إولمتذكري1حسك،1وثوثبائحلثجمبط

بدهك.

بنيت"2\نكلرب،1لسيد9فىيفولك،ويلويل!ثرك،كلبعلاىن،22و

هرتفعكبنيتطريقكل1سرفي25هـحة.كلهرتفعاليلكومعنعتتجةلك
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ا!مياو!قيال80

بيمحو!يخت26حسك،1ثؤكثرتي1وعإلرلكل!جيكوثزخمتجمالكوفثدتي

هددتف1فها،نذ!1لتسخطيئ.حشث1كؤتيكثر1ولتدق،1لغلاظ11نكجرهعر

للو1تي1فلسطربناتهبغضاتكجشح1فى1سلممتكوحصتك1نقصتوعليلث،يدي

هعهمرليب1هـثو!،بيمحرئيتتشعي،اكت1ذر"6لفاجر.1س!ككمنخجلن

إلفاأ1وبهأ1نير،لكلد11!!قفيئخا!،1!صليحشك1ثوكزت1و21،تسبيوأ

1هرأةلغلكله1هذفعلتجرلرب،1ثسيد1يقولقلبث،1وهىىفى2ط.تشبعي

او!حآ،كلفيمرتفعلثوععنعت،طريقكل!أل!يطتجتك21وبنيتسليطة،نية!1

بنب1تأخذقى1لفاسقة1!لمرأةإلل1لاجرة،1و!1ءتسعىثي1نية1ىلزلكوني

مجيك،لىهدإطكفعطيتينت1\طهدإول،ئعطينلنى1لزو1كل32!خللا.ه!ر

خلافعلىذلكيط"2دقعلتحسلث،1ثؤلامرناحيسةكلمنياتوكودثمؤلقم

جرة،1يغط!للثوأجرة1وتعط!،نىلك1ءكورحد1يسحصوإتزيربانثلنساء1

طلالى.1على\,\فىنت

1ني\,رب:لسيد1قال361هكذلرب.1كلملأممعي11نية،لز1إلتهالألك،02

جمحوعلىمحبيكعلىحشث1ثؤفيعو!تككش!فتومخاسك1نفقتلكونك

جميعجمح\1!ءنألذلك!3!،بألهملذين1بنيكدطءوبسببقيئحك،ت1!1قذ

\جمعهمإدغفشهم،لذين1جميحمححببتهم،1لذين1وجمحطميئذتيلذين1جميك

عيثحكم21وولكلها.عو!تكفررودالم،عورتثثكسف1وظجعة،كلهنعيث

لغرة1وللغف!بد!جعلك1ولدهاء،1ول!فكاتلظسظت1علىئحكمب!

ببكهنويجردونكمرتفعك،ويههـمودثتتكيخعنقفوفىإلديهم1فى1سلمك93و

لجمات1عيكفى"ويجبو.عزيا،عر؟نةونكوي!دركفخرت11دوفىويأخذو

عيكوئخرزد،؟د!تكيوفى1"وجمرلؤبسيوثفم؟نكريطعؤ؟لحإرةنكجمووير

يوأ،1بعلاجرة1تعطينلاولزنى1.عنثأكفئثكثرة،نسطءجوفى1!؟ح!ها1

1نثث!ما3".لمحليو؟.1بعد1دخطولافاهدأعنك،كريتيوتزوفىهنثغفي1!يح2"و

علىس!كلثجعل1إلضفاناهذه،جمععلي1ل!خطتيبل!ك،إول،تذكري

تج!ائحك؟جمع1فىلفجو!1تف!يفيألغلرب.1لسيط1يقول!1مك،

نما5"1بخثلا.لأأهئل"1فنلاهثلاعليلثيفربمئنفما!دبكلد1ط"

جمفق"!بطنييل!11تث1خو1خت11نتو!جل!وبني!،عافتلي11ملثإلنة1نت
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و!قيالاميا801

توإلعها،محورمرة1هيلبهرى61"ولختك1بئكق؟1هوري.وحعية1ئكق1د.وبنيهن

إلعها.وتوم!دو؟مييي!نكعنرركآ1لصغرى1ختك1وي!!ك،عنوركنة1

!دتبل!بانحهن،هملوع!نحطردقنفيلمسرو11لقيهنعلىتقتععري!1نت!"و

خ!تثا1سدو!\فىلرب،1لسيد1يقوفىظ،1"حئئس!كك.كللي1!دعليهن

1نختك.1سدو!1ثم!فى91-؟هذوتوإلعك.نت1ععتطولؤإلعهامئلهيتععنح

يدفعدوأتوإلعها%رليثي!!نت1طدوءرطماينةبخ!ؤ1منلسبح1و1لبهرياء

ذللث.رإئتحاتصفإئغدلفن1طمي،لقيحة1وصنعنتسامحق"هو1لمسكير،ويىئس1

خطيمالاك.نصفمخطأورمرة1و51

عنعتها.لي1قبائحكمجميحختيك1فبز!تيفهن،قيئحكثر1كنتي

لي1خطيماياكبسبب،!لفن1يقا،لاخوتوسطتيامن،خجلكإلظ1نت51!جملي

قد\ذ،خجلكحملي1وإلض1نتفاخزي1بر؟فك،م!بحن1قدففتهن"قبيحة،بلا

1تك.خو1نتبزذ

إلعها،وتوورمرة1وأسرىإلعهاتوو،مدو\سرى،1هنأسر!جم!ذ1ليو52

صنعتهاكلهنومخجليخجلكتحملي"هلكي،وسطهنليمجلويث1سرىويكوفى

ئغد3إلعهاوتولساهرة1وقإ!هن،1فىئغدخوتوإلعهاسدومتلث1فاخو55.النيتكبتعز

فمكفيختث1مدو!ذكريكن56\\.قلإعكن13فىتغدولؤإلعك1نتوقلإلمحهن،1لى

هنوجمعح1ر1مبناتكعزتلثجنطكسفكماخبثكئكسفد1!هقبلتكبزك،يوم

فجورك"هستحمير؟جهةكلمنحتقرنك1تيل!11فلسط!فيتمنحوالا

.1لربفىيقووتجعائحلث،

1!دريت\ذعمنعتي،كمابكعمنح1لي1ثرب:1لسيهـ1قال1هكذلانا95

عهد\لث1قيمو!ك،إلامليهعثنا!دي11ذكر06ولعهد.1ينمفيللعنآ1جمن

هنثثكبر1هنتي1للو1تك1خو1تقبيرج!ومخجير،كلثسلو1نت61رتذكرين!لد؟

بعهديلعز!1فى1كيرهنولكنبئت،للثوسجعلهنهنك،ع!غر1هن1تيللو1مح

فتخزيتذكريثكي62لرب،1ظ11نيثتعلميىهعكعهدي1يح62وهعك.

يقوفىهالغلت،جممحلك1غفرحيى،خجلكبسببيو!1بعلافملثولاتفتحي

لرب.1لسيد1
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ا!هالب!نظلة

اورشليمتجاهالربمآثر:?3-4

الزانيةاورشليممساوى:الشكوى:"-514

tr- ro:المذنبةأورشليمضدالربحكم

اضافتين:عنفضلأ

والسامرةسدومشقيقتيهامنسوءااكثراورشليم44-58:

.ابديعهد:بالمصالحةوعد:95-63

مكلومات

المكونةوالعناصرفالاشخاصفكها:علينايتعين"رمزيةاستعارة11هوالنصهذا-ا

أسراثيل.تاريخمنرحقباتاشخاصإلىترمزللرواية

كنعانية،مدينةفيعاصمتهجعلقدداودكانوثى:اصلمنهىاورشليم2-

1(..6-50صم)2يثوس

المدينة،فيالموجودةالوثنيةالعباداتالىا-34(5)آياتاورشليمزقيرمز3-

الغريبة.الآلهةأيبعشئاقها،الربتخدعفاورشليم:سليماناياممنذ

اسفلآ

حقباتوإيةاحداثايةالى؟اسرائيل-اورشليمبتاريخ61-4الآياتتذكر-ا

؟حزقياليلضح

ابديبعهديعدهالماذابها؟واقترنالضائعةالفتاةهذهالربانتشللماذا2-

(.الملفهذافي2رقمالنصانظر؟4ملففيالعهدموضوع)راجع6(؟0)آ
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9!قيالااميا801

ةءللقلاتلىامسا

والعهدبالخروجتذكرقهىمقدصى:تاريخ.ممثابةكانتالرمزيةالاستعارةهذه-ا

معأي،الع!ثتقمعبالمعاهداتثممنوتوحى،والملوكيةالارضوعطية

،عديدةولمراتبالحصار،إيضا.تذكرولكنهاوالهتهم؟الوثنيينالملرك

587(.وه)89والبابليين7(.)1الاشوريينالعثمإققبلمن،المدينةعلي

(،وحكموشكوى)مآثرالثلاثةباقسامه،للدعوىالنبوىالقولهذاتخلص2-

:'34-31ارمياقرإمعمقارنتهيمكن95-63()آرائعوعدالى rانطر(

2(.رقمالنبزاعلاه

لك"اللةافتقادوقتتعرفيأالانك1اورشليم:علىالويلايضايسوعيعلن3-

رقضالذياسرائيلتجستدفالمدينة2-24(.41:20؟4-91:14الو

مثل...الجديدةاورشليم11بهاءالرؤياسفررآئىسيصفذلكومع.مسيحه

27-9)رؤلعريسها"مزتنةعروس 2، الىترمزاورشليمانذلك1Y(؟:

صنعمنانهايعنيالسماء"،"منتترلوكوفاالعهد.فيتعيث!الىالمماليةالكنيسة

البشر.صنعمنوليساللة

العظا"لؤيا

1حزقيال) 1-t : Irv).

سنهنراننهتملأقيلألأةغانغتانذفثيألفنقنياثثأفت3انقخزقيأقييختفقتئ......

بشرىالخايبيتللمنفييتيكلتانعليهيتكين9.اخريتانبياءغرارعلىر!،:

نبويقولانه.بلادهمالىالمنفييتاليهـوداللهفيهيكيديوءياتيرجاء::

LUحدالى،كانتكماللدينونةقولاوليل!للخلاصا، ، Uصادفناهاالتيالاقوال

......00000000000000000000000000000000000050000500000550005000055إلإني"جنى:.
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هيالثل9طياا!80

لسهما1وسظلييم!عئوولرب،1بروحجيفاخرلرب،1يدعليكانتو1

لسهل،1وجهعلى1جدك!ةهي1فاذحو!،عيعهاهنرأهزثي2عظط،لمتل!وهو

أيها:لعظ،؟"فقلت1هذهقي\ئرىلان!فى،1إلنئي..لىفقالم103جد؟بسةبلا\b\و

لعظإم11يتلاطا:وقللعتلا!1مسذهسماعلىلى:"فقافى*تعلم\نتلرب،11لسيد

1\ديخل"يخلثهاءنذلعظام:1طأهلرب11لسيدورل1هكذ15لرب.كلمةمحعي11نمإلسة،

جع!1ر1جلدعيلثلحمارإلسطعي!ك1نشئوعصعيكجعل16حجير.رو!

عندصوتفكافى1يرلث،كط!ثتنبألث*.لرب1نا1ني1وتعلم!فتجيرطووثيك

بثعصب1لىذونظرت8.عظمه1لىعظمكللعظ!1يقاربت1؟!تعالق،1ذو،يتنبن

لي:ثقال9بلا!رح.يكنوافوقعلي!هنلجك1وئ!يطنسأعيعها،قدللحم1و

؟للاهلم:بلر1لسيد1ففى1هكذ:وحثلرقلولافد1إلنياتنطل!وح،ثنبأ

1هزتي،ك!فتنبأت"11؟يخحيو1لمقتوي!هؤلاءفيوهثلاربم،1لر؟ح1من1لروح

جد\.1جدجشاعظيط1ههم1قدعلى1رطمو\فط!ث!ولروح،1ثيهمفدخل

هامم؟جمعهم.1ئيل1سربيتهيلعظ!1هذه1لاففى،إلنفيلم:فظفى1

هكذ\طم:وقلتطلذلك12عيشا.وقتمميدجاؤناوهلثعظافتايبستقدثاثلود:

بكموآتيشمى،ياكمتجمورصصعدكم1ركمتجود\ثتح1هاءنذلرب:1لسيد1قافى

هنع!عدكم1وكمتجور1فتححيىلرب،1نا1ني1فتعلموفى12نيل،11سر1!ص1فى

ني1تعلمود،1!فمكمليو؟لزعقحيود،يخكمروحيجعل1و"1؟شبي.كمتجور

؟لرب1يقوفى،وصنعتتكلمتلرب11نا

ا!هاللآنظلة

ا9-.و3-8:قسمينفيالعظامرؤيا:اا-.

المنفيينمستفبلالرؤيا::!تفسير1-4اا

مكلومات

ويمكننا.ااالآيةتنقلهالذىالمنفيينكلامالىبرمتهاالرؤيارمزيةتستندا-

.3311:فيالواردبالكلاممقارنته
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هيالفي9ا!ميا80

ترحمةهى9(الايةفيالاربعالجهات)وحئروح،نفخةريج،كلماتان2-

كلمةانها2،7:تكوفي21؟:41خر)انظررواخذأتها:العبريةللكلمة

(.مرادفة

مابحياةاعتقادأىللاسراثيلنيكنلم،السادسالقرنفيحزميال،زمنفي3-

فقط.المنفييزعودةعلىالصورةهذهئط!ق1-4ااالاياتوتفسير.الموتبعد

اسالآ

8-آ:مرحلتينعلىتتمالعظام"اقيامةلماذا-ا wذلكيذكركمألاا؟.9-و

92.03-ا:40المزمورمعمارنوا7؟2:تكفيالانسانبخلقة

دورهوماجديد؟منالحياةاعطاءعلىقدرةالبى،لكلمة،كانتلماذا2-

الرؤيا؟هذهفيحزقيال

يكثفهالذىما"؟الرباناافيوستعلمون11لصيغةالثلاثىالاستخداملاحظوا3-

الرؤياأهذهفيذاتهعناللة

ةءللقلىاتلىامسا

سئعطىالذيبالروحويختما()آالنىيلهمالذيبالررحالنصهذايبدأا-

انجظر:حزقياللدىكبيرةمكانةيحتلاللةروحانذلك1(.4)آالمنفيينلكل

:°2792؟24:36؟3: r.

في.،.مقالثانيالقرنغضونفيالايهرديا،اعتقاداالمونىقيامةتصبحلق2-

.(1-64ا)67ابيفانيوسانطرخساضطهادابانالشهداءسقرطاعقاب

يخما،حزقيالنصوس!قرأالاعتقاد.هذاعلى3(:ا)2دانيالسفروسيشهد

.الامواتبقيامةبشرىكونهبعد،

اللةحياةالىقيامعهانالاهم؟(.)مناشخاصثلاثةالحياهالىيسوعاعاد3-

كىالروحهذالشهودهاعطىولقد1(؟81:)رومالقدسالروحفعلكانت

22-23(.0:2)يووغفرانحياةقوة.ممثأبة،بدورهمايضاهمئعطوه،
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قيالا9!اميا801

!يلتهدللثلرقا!اا

الإعدايوثائق

هناكانإلا.المقدسالكتابفيإلاويهوذااسرائيلمملكئتاريخئعرفلم

تشهد،المسماريوبالخط،وبابلاشورفيالمحقوظةالملكيةالوثاتقمننصوصا

واورشليم.بالسامرةتنعلقانوثيقناناليكم.الناريخهذاعلى

عاصمة،السامرةعلىاشورملكالثانيسرجوناسنولى722،عام:السامرة

3-6(.:أ7مل2)راجعاسرائيلمملكة

ولا/لضريبةيقكمولاكي....لمتفقولململلهيقمرةلملطاهل

/لعظم،لهة/لآبقؤهرئتهمحا.معاويئلإفعالىقاميوقد،لملجزيةيكفعو/

عرباقممع،لثخصا3لم*3./لطتممنلمحميثولقك.لمسيارممي

لحذميعربة003بينهاو/خرت.ثقتهمفهاوضعو/لملتىو/لهتهم

وجعت!/لطمرةخميرتلقد.بالذ/ت/شورفي/لإقيو/قمت/تلكى،

ستوليتلم/لتى/ل!بلى/نمق/نالما/لي!وجلت.عليهنتصكبركا

حألم،بصفةر!ع/لستومم!موظظؤ/سهمعرو/قمتبيدقي.ع!ي!

/لاثوريين.علىو/لجزيةكط/لضريبةعليهموفرضت

نمرود()منشور

اشعياوتدخلاررشليم؟أشور،ملك،سنحاري!حاصر1،07عام:اورشليم

هذهونصا(؟رقمالنص6،ملفراجع،ا-891مل)2حزقتاالملكلدى

11.القدمالشرق11بابفيذاتهالملففياثبتاليوميات
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و!قيالا1)ميا80

على،بابلملرتنبوكدنبنر،استولى،ه79عامثم،منقرنغضونوفي

2مل)2الاولابءانهاورشليم. t:.17ا-).

لملاولى-ك!نونر!نونشهركيزل!يمولبلملس!بعة،لملشةير

مدي!ءزلموتمركزلمقتو.نحووسارجيولثهكدطكخدفي،،/فى

لمسولىم،5"!ا/ؤ/ر1ر7منهفيلملث!لمليوميىو،شهر/ؤلمويى.يهوز/

/ختيارهمقمل!علي!قام9ريولإكين،/للكؤ/س.لملدينةعلى

لإبل.لملىحمل!باهضةضريبةعل!ولرض.رصدقيا،

(.بابلية)بوميات

المو!!ولمحح

ايرائيلىواعيادالعبادة

ال!يحل

وفيه،أسرائيلعبابنبتلقىفيه:ادلةفيهيحضرالذيالمقدرالمكانانه

سليصانبناهالذيوالهيكلالعهد.اظارفي،شعبهصلواتعنجبرابانعمهيوزع

)أىالاقداسقدس،المقدس،الرواق:اقسانمبملاثةصرحهوداود،مدينةفوق

صغير،مذبحجمرعلىالبخورالكهنةبقدمالمقدسففى(.قداسة.ألاكثرالغرفة

-وهىالاقداستدسوفي.الاشتعالداثمالشمعداننوريبقىانعلىويسهرون

المقدمةفيئحتويثمينخشبمنصندوقانهالعهد:تابوتمحفوظ-مظلمةغرفة

(.مجنحة)ثيرانالكروبين"11منصورتانوتعلوهالتورا،مننسخةعلى
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لاث!ميا9عماال80

ثدبااد

مدالكهنةيسكبحيثألمحرقاتمذبحيقومالفناء،فيالمبئ،هذاامام

للذبيحة:ألاساسىالفعليكمنهذأالدمطق!وفيويحرقونها.المقربةالحيوانات

يقرونانهم1(!17:1أح"،الحياةهوالدم)11حياةدتةيقدمونالبشرانيعىذلك

دئه،يقدمانمافهو،بحيوانيضخىحينفالمقرب،.اليهوتعودمنهتأتيحياةكلبان

المحرقة،في.الذبائحمناشكالثلائةبينالتمييزويمكن.بالذاتحياتهرمزيا،

)النار(اللةبينالحيوانيقسمالتكفير،ذبيحةوفي.دئةتقدمةبكليهالحيوانيحرق

الحيوانفيوزع،السلاميةالذبيحةاما.خطيئتهعنالغفرانالمقربويتلقى؟والكاهن

لاسرةمقدسةطعاموجبةالذب!يحةهذهئلخقرهكذا؟والمقربوالكاهناللةبين

ادلة.معألاخاداوالسلامعلاقةعنيعترشكرفعل"خالبقيانه:واصدقائهالمقرب

!ي!الملا4لىفىا!طقه

الزيت،سكبالبخور،تقدمة:الذبائحالىتضافاخرىطقوسهنأك

تقادم-13(،161:21مز"،الخلاصكاس)"أرفعالمذبجعلىالخمرسيمارلا

تث)راجعغلاتهمبواكيرفصل،كلفي،المزارعونويقدم.والخبزاتالطحين

معظمهاكانولو!فالمزامير:نشيديرافقها)التقادم(الذبائحهذهفكل26(.

.الملوكزمنالىشكرلاترقىمزاميرهناكانالاالجلاء،بعدماالىيرقى

الحبالاالفااثةا!اكلياد

الزرأعية،بالاعمالوالمرتبطة،اسرائيلفيالكبرىالثلائةالاعياداكتسبت

بالخروجيحتفلفيمحاح(:)بالعبريةفالفصح.الخروجمعصلةفيجعلهاتاريخيامعئ

شافووت(،:)بالعبربةوالعنصرة(؟الفص!إالشعيروخبزالفصحى)الحملمصرمن

عيدواخيرا(؟الحنطةمنالاولى)الحزمةسياءعهديجذد،الفصحبعداسابيعسبعة

البريةفيبالاقامةيذكر،الخريففيسركوتإ،:)بالعبريةالمضالاوالاكواخ

http://kotob.has.it



9!هيالاميا801

الىللحجيصعدوناليهودكانالثلاثةالاعيادهذهفي(.الجديدةرالخمر)الثمار

القرعةوعيدكيئور(:)بالعبريةالغفرإنكيوم،الاخرىالاعيادامااورشليم.

الجلاء.بخعدماالاتظهرفلم)بوريم(،

ي!التاله

واالربيعئالاعتدالفيتبدأفالسنةال!ثمس:مدارالاسرائييةالسنةتتبع

بالتاليوهىالقمر،مدارتبعالاشهرانالا.التاريخيةالحقببحسب،الخريفي

والبدر.النقصانلتفادتبشهريضافثلاثةاوعامينكلوفييوما.03او92

عيذينيعتبرانمنه(عشرالخامس)اليومالبدرواكتمالالشهر(من)الاولالجديد

الاسبوعئ.الصلاةويومالراحةيومالسبتيوماصبحالجلاء،ومنذ.دينيين

لى!للهفاقبثدةا

اعفه؟منعقا-الجلأيهلى

فقدالخأش؟شعبهاللةفيهيدينيومعنالانبياءكلاعلن،عاموسبعدمن

بالتاليحدثماوهذاوالجلاء.والموتالخرابوعنالاعداء،اجتياحعنتحدثوا

ارسلالذممماهواللةبانيركدارمياهوذا587.عاموليهوذا722،عاملاسرائيل

وصناسرائيلايمانعنخارجاالكلامهذانفهمانيمكنولا27(!)ارنبوكدنصر

والعهد.مصرمنالتحرير:الايخانهذااساس

بلدفيحرأ،يصبح.ممستقبلتيدفهر:مخلصالههرالخروجالهانذلك

فشيئتا،شيئا،اصبحإسرائيلانعنيكشفاللاحقةالاجيالتاريخانالا.خصب

الوثنية.العباداتعينبللا،الاخلاقعينشاركهاالبئ"الاخرىابالامم1شبيهآ

.ووجودههويتهوبالتالي،بهعلاقتهللخطرعرض!،ادلهشريعةبرفضهفاسراثيل،

VYI
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لا4!مأئ!الدما

اسرأئيلسلركالنبويةاقوالهمفضحتلقدالانبياء.عبراللةتدخل،حينذاك

لامشنبقةآبارألانفسهموحفروا،الحيةالمياهينبرعأنا،تركودطالقد1:الانتحاري

ليساسراثيل،يحررانعليهيتحتمولكنأدثة،ينتقملا.)(23:)اراالماء!ائمسك

ذاتههو،يدينالذيواللة.خيانتهومنذاتهمنايضايحررهبلفقط،اعداثهمن

امامكمجعلتقدا:للخلاصالضروريةالتيجةهىوالدينونةيخفص.الذمممااللة

الربئحئأ،ونسلكانتتحيالكىالحياهفاختر.واللعنةالبركة،والموتالحياة

91(.03:)تثبه"ومتعققألصوتهوسامعاالهك

وكانهاادلة،أرسلهاقدتأتيالبطالويلاتانالمقدسالكتاباكدولئن

فبعد:لهيحدثماعنمسؤولااسرائيلكونعنيكشفالعهدمنطقانالالعنلأ،

مصرمعالتواطؤاتهذهكلوبعد،المدىوقصيرةمشؤشةسياسةمناجيال

ذلك!يحدثانينبغىكان؟تسقطانيهوذالمملكةبدلاكان،وبابلواشور

7(.8:)هوالزربعة"فسيحصدون،الريحايزرعون1

تدبيةالمكلقاب

المنفيينيبضمرأن،الثافياشعياسيماولا،حزقيالنجد587،عامكارثةبعد

منالسابقفيانقذهمكماجديد،منينقذهمسوف،قريبيومفياللة،بان

مفهوما،يصبحكى،فالمنفىجديد.خروج.ممثابةالبلادالىعودقموستكونمصر.

،عقاب.ممثابةليس:الخلاصلتاريخال!ثاملةالرؤيةمذهسياقفييوضعانيجب

ألاشتراع،تمنيةسفرففىألامانة.علىتربيةاوخلاصى،امتحان.ممثابةوانمااولا،

فيالهكالربفيهاسئركالبطالياريقكلاذكر11:لاسرائيلنبالفدموسىكان

يضدبكماانهقابك،فيفاعلم...واجاعكفذللك،الاربعينالسنينهذهالبرية

5(.8،2:)تثالهك"الربيؤدثكابنهالرجل
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لاتيثأ19)ميا80

غضبجانبالىالغلبةفليست2:هوشه!قولفيالحالهيوهكذا

اقتادهاوإنوقعى،عليهاضثقوإن؟للخائنةحبهجانبالىوانما،المذلولوجالز

الىوارجعأنطلق:"فتقول:لوجهوجهاالوأقعلرؤيةيضطرهافلكي،البريةااط

9(.2:)هو"الآنمنخيراحينئذكنتلافيألاولسزث.

التينمنبسلة-عاقبهماللةن01اعتبرزا-وقدألاوائلالمنفيينارياوي!ثة

ألىالمكانهذامنارسلتهمأدذينيهوذاخلويالىنظر!اجعل11أنفاخر:

اناانيليعرفواقلباوأعطيهم...الارضهذهالىوارجعهم...الكلدانيينارض

11قلوبمبكلالمنيرجعونلانهمالها،لهمانأوابنونشعباليويكونون،الرب

5-7(.24:)ار

ناواحدكلفعلىسهلا:ألاولالىرالعنالجوابيبدولاوهكذا

الاسفاراوالانبياء:ممساعدةفيهاروىانعليهالاحدإث؟معئ4،ذاذو5يف!عتر،

.الخلاصالىاليوباكالاهنداء،التدعوهالئاللة-دلامات--بز!.إتي:8

!ا!لةيمالئهر!ة

ومالااييعفر

فاذاالمقدء!.ال!خاباسفاراطولمنأخزامير،سفرمعهو،ميأارسفر

فيهالتكتشفرتتصفحوهان،الاقلعلى،يمكنكمبألكاهـاط،قراءتهعليكمتغذرت

الكهرن:الثلاذ،اقسامهمنرتاالاألصف!.ت

يهوذاينداقوادئموسنا-4(،:)1عنوان2:'ا-"

31(03-)الاقوالمنعددمعارميابشأنررايات:26.-45"

الاممكسداقوال؟-اهث06

؟23
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لاقيا9!ميال801

2(.24-همل)-5872عاميهرذامملكةنهايةبشانرواية52:+

ترتيبهابحسبرالاقوالالررايأتبعضأولآتقرأواانالمستحسنمن

محتملا(.اممثتاكان)سواءالزمي

:`(f1-1-l).يوبنياعهدفي!

هوشع(عطةمن)قريبةالشابارمياعيلة2::اقوال

الىمدعوةوهى،اسرائيل،السابقةالشمالمملكةباتجاهاقوال3:ا03-

اصلاحها.فييهوذامملكةلمواكبلأالمجىء

06-895(:)9يوباقيمعهدفي!

التالفالحزام:ا1-13:1:روايات

الخرافلدى:1-2ا:18

الملكاحرقهوقد،لباروك0601ءعاماملف361:

البابليةالسيطرة)795-587(:صدمماعهدفي!

التينققىرؤيا4:2:روايات

الاولالجلاءبعدورسائلررايات28-92:

عناترتفيحقلشراء32:

العبيدقضية34:8-22:

93 -rv:587عامحصارابانارمياتوقيف

587عامبعد!

42-3i:مصرألىارميا(قتيد

عاشكيفلتقهمواستساعدكمتاريخها،تحديديصعب،نصوصوهناك

وهياعترأفاته"،11ئمومن1(،-1:49)دعوتهبروايةبدءاكنى.نشاطهارميأ

:218؟ا-ا01،5:ا5؟ا-6:2ا1:8)1ايتةمعومناقشاتصلواتبمثانجة

A-V.؟rr-ا8 : r\مقبالرغمألاعزبارمياواخيرا(؟(i7:.)13-ا

vri
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!

11يعووو.خلأمكداودد11

!حمتث؟1ثلةبحسب1!في
1ثميكسمالاهن!دني

.ولعئطافىني5

خطنتوحدكيدث16

ثكلست11ذطدلاككون

ولدتلالم1في!1ني

1لمنفس1عطقفي1لحق1حببت

ظطفر؟لزرقن!9

حاولزسرر!1أمحق

خطيمالايعنوجهك19\حجب

؟1!ةلي1\خلققلإطهر

حقيظرلاوجهك1ط؟من

خلامكسوود4"1\،دد

قكطرلعصة151\علغ

1ثةيالدطء1من169نقأني

هـثفي9فغ1لسيدإدلا!9

لذبيحة9لهوىلا!نلث

هنكسروح!دلةلذبيحة11!

(15مزمور)

مطعي1هح!1قتكوبكئرة

طهرنيخطيعئيوهن

حير.كدفي1ماميوخطينيئ

عشعتعييك1مملشر1و

قف!يت11ذلزطارتكوفى

1ميبيجلتلخطينة1ويط

لخفية1يطلحكمة1وعلمتي

ظبلعلج1قلؤق9غسلئ

حطملا\لئلعطا،1ثتبتهج

آثاهي.جمع1محو

؟طيجددليرروخاثيظ

م!.تنزعهلاثقدول!1حلث

ريم.كدوحيفيوبن

ظطئوفى.1ليث1بيتو

يرك.ل!ئيخ!هتفخلاميفى1

بتسبحتلتقمييخعجر

بلا.ثرتفميفلامحرقةلزئث1ذ1و

1طة.؟لزد!يهلا1لمنسحق1لجكصر1ثقلب

vrr
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قيال!ومياال8

عهيوفى1فىبرظكحسن1

بر1بذ؟نحلزفىحينثذ21

ثعجولم.1هذبحلثعلىي!بودحينئأ

1ورهـثليم.1د1سو؟كب

دمة-1لتبندمة1و-؟لمحرقة

فياصتأخراالصغير،وعنوانه.الغفرافيطلب.ممثابةالمزمورهذاكثيرايستخذما(

الوأقعفيالصلاةهذهانألا13(،:ا2صم)2دأودزقمعبصلةيجعله،الزمن

"قلباالوحيدةالذببحةاصبحتحينالجلاء،اباناورسلبم،خرابتفترض

حزقيأل.كلماتمنفقريبة،كلماتهامامنكسرا".منسحقا،

التوبة:لمسارالاساسبةالمراحلالمزمورهذايستعرض2(

يرأفالذىألفةمنالغفرإنطلب:3-4

بالخطبئةاعتراف5-8:

25-26(36:حز)راجعالتطهيرعلىللحصولتوسعل:ا9-4

الشكرورفعبالاهتدأءوعد:1-9أ5

الخربة.اورشليمأجلمنصلاةاضافة2:2-ا0+

الىبالذنجاالشعورمنتنقلناانها؟الغفرإنمعئالىالصلاههذهترشدنا3(

ذواتنامركزمنئخرجنا،نزيهاعتراففبعدويغفر.يحبالذياللةمعالحوار

نايريدبحئه،اللة،لان،الفرحالىتدعوناانها.المخلصاللةالىإننلارناوتحؤل

ويجدننا.يطهرنا

.الخطأةمعتضامنيوحنا،يدعلىاعتماذهمن!أوحيد،البار،يسوع4(

انه.علبهأنتصرالذىالشرواقعبالتاليويعرفاللة،قداسةيعرفوحدهقهو

عني!ضمفكمامنسحهت"،"قلبلهمالذينتجاهالآبرحمةلنايكشف

:ا5الو0011صديقا.99مناكثر،يتربواحدبخاطئالسماءفيالفرح11

11الذباثحوليساللة،يرضى"الحببانالانبياء،إثرفييذكرنا،وهو1(.75،

.الخطأةاجلمننتضرعأنبالتالييعقمناوهو6(.6:هورإجع؟ا93:)مبن

...
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لنحومااالاف!

الم!دوسةاليببليةبالنعومأ!سأ

التكوينسفر

2:24هـ : -r t

56-9

-11:1هـ

551

91-ا:522

582:01-22

-toهـ rv

الحروجسفر

17هـ : 1-t : r

14-21هـ

02:12-ا:91هـ

الاثتراعتثهسفر

65

155

ا-526:11

ذونبنيشرج

ا-2427:هـ

صمونيلا

صمونبل2

ملوكا

:V:17-ا

2،17-46 \- \: A

21

سودلفرا

فانلطوا

بلبا!بر

ابراهيممعالعهد

ابراهبمذيحة

يعقربحلم

يوسفقصة

موسىدعوة

البحررمعجزةالفصح

رالص!ريعةالعهد

اصرانيريااحمع

اجتماعبةشرائع

ايمأنهيعلناصرائيل

عهدشكيم

جدعوناتصار

جلياتودداو

ناتاننبرة

الكرملذبيحة

نابرتكرم

235

22

28

35

or

94

6o

06

VA

82

72

601

901

301

Irv

ern

141

912

163

167
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لفعومحااف!!ا

ملوك2

9هـ : 1 9 - 1 7 %: A

اثعيا

61-ا:57

ارميا

562

34ا:rاهـ - r

حزقيال

061

41-ا:537

عوبتع

موكهعا

صرالمزا

501-17 : V

72

VA

81

136

شفاءنعمان

اورشليمحصار

اشعيادعوة

العمانوئيلنبؤات

الهيكلفيعثار

الجديدالعهد

الخائنةالزوجة

العظامرؤيا

للخيانةتعرضالحب

جديدمنوأعسأ

ايلبيتمنمطرودعاموس

انلقتسبحة

المحححرقاسرائيللنحدةنداء

خلاصرنسرورلياردد

الملكاجلمنصلاة

ضر!ىالىضعىيااصغ

شبىليص!علر؟ه

الاباءلالهتحمبحة

رحمتهللابدفان

236

171

915

391

691

212

16v

218

223

188

191

43

181

233

153

911

602

66

59
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الغ!س

لق!لسأا

المعرربمبصدنمنه

القديمالعهدلقراءة:عامةهقدمة

المدخلهذااصتخدامكيمة

المقدسالكناباصنخدامكيفبة

القدمالعهداصاثيل/تكوينتاريخ

فرفةفيللعصلارصادات

ضخصيصعيدعلىللمملارشادات

:االملف

2:الملف

ياتابلىا

ياتالبدارما

r(3-)تكالفردوس:ارقمالنص

6-9()تكالطوفان:2رممالنص

11()تكبابلبرج3:رتمالنمى

والطوفانالانانخلتةا!ررتان:

الخلمه

والعلمالايمان

لقاتتسبحة:8مزمرر

الاباء

الاباءحلتة

22()تكابراهيمذبيحةا:رتمالنص

(51)تكابراهيممعالعهد:2رممالنص

28()تكيعفربحلم3:رفمالنص

مفطعبةمعاهدة

ليركةا

يخرالتاوءبالاا

37-.5)تكيرصننقصة

الاباءلالهتسبحة:ا50مزمور

لحروجا:3لملفا

والكتابالحدث:الخروج

(2ا-.9)خررالريمةالعهدا:رقمالنص
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17

91

TI

22

28

rv

rv

tr

45

94

or

56

06

(6

65

66

I'9

71

72
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الغ!س

4:الملف

5:الملف

6:الملف

3-4()خرمرسىدعوة2:رممالنص

(41-ا2)خرالبحرومعحزةالفمح3:رقمالنمى

الخروجصياق

المخلمىال!ة

والتاريخالمقدسالكتاب:الخروج

الخروجصفر

رحمتهللابدفان:1"11مزمور

الاثتراعثة

يوشبااصلاح

26()نثاكلانهيعلنا!عرائبل:ارممالنص

(6)تثااسراثلايااحمع2:11رقمالنص

(51)تثاجتماعيةضرائع3:رتمالمى

حمررال!ضرانع

الحهد

التوراةنقاليد

الاضتراعتثيةسفر

صريعىالىضعىيااصغ:VAمزمرر

داودالىيشوعمن

الملك!ةالم!الخروجمن

(7صم)2ناتاننبزةا:رممالنص

(24)ينزضكيمعهد2:رقمالنص

(7)قضجدعوناننصار3:رقمالنص

(17مم1)وجلياتداود:4رقمالنص

الملكيةالايديولوجية

-المسيجالملك

المقدسالكتابفيالحروب

داودتصة

الملكاجلمنصلاة72:مزمور

الجلاءالىمليمانمن

الملوكزمن

18(مل)2اورضليمجصارا:رقمالنص

(18مل1)الكرملذبيحة2:رقمالنمى
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132
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153

155
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163
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الف!!

الملف7

(21مل)1نابوتكرم3:رقمالنص

(5مل2)نعمانضفاء:4رممالنمى

8و9القرنينمناضوريةنصوص

الاشتراعتثنيةتيارتاريخ

والثاعايليامعجزات

الملوكضرا

المحوقاسرانيللنجدةنداء:ttمزمرر

لععياا،شعهو،موسعا

المسيحمبلاثأمنالقرن

حدلدمنواعطىللخ!انةتعرضحبا:رقمالنص

(7)عاابلبيتهنمطرودعاموس2:رفمالنص

(6)اكأاشيادعوة3:رنمالنمى

V()اشالعمانوئيل"11نبوات:4رقمالنص

ورآؤونعرافرن

البي

وإنباءاتنبؤات

عاموسسفر

شعىليحمعلو8151:مزمور

وحزقيالارصا:8الملف

.د.موالسادسالسابعالفرنان

26()ارالهيكلفيعثارا:رتمالنص

(31)ارالجديدالعهد:2رقمالنمى

(61)حزالحائنةالزوجة3:رتمالنص

37()حزالعظامرؤيا:4رقمالنص

الاعداءوثائق

اسرانيلواعيادالعبادة

؟عقابالجلاءهل

ارمياسفر

خلاصكAl-طلاردد؟51هزمور

المدروسةالليةلابموصلهرس

923

167

175

177

917

185

187

188

191
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991
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602

925
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212

216

218

3-22

226

22 V

922

(vr

233

235
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ثتبللمك!ب

الموصل/اللة""كلامدلسلةلي.

6291الموصل،العصريةالمطبعة5العدداوالابجلالمقدسالكتاب-

6291الموصل،العصريةالمطبعةدفيلألاب:ااالعدد/المخقمىأنجيلىلوقا،-

بررت-المشرقدار/"الروحيةابة*سلسلةلي.

(4:9991)ط0891بيروت،المثرقدارفوايرمرنيهالابلتحياةصل-

بروت-المشرقدار/المقدلر"ال!بلي"دراساتسلسلةفي.

0002بيروت،المث!رقداربوىجانالربية(:والصلاةالآبعن)الكشفابوئااللة-

الموصل-الكتايةالدراساتمركز/*كتابية+ابحاثسلسلةفي.

9991بغداد،الديوانمطعة)تأليف(الجديدللعهدمجددةقراءة-ا

2002بفداد،الديرأنمطبعةبوامار-اميلمازدالاب:الناصرةمنالذىيسوع2-

3002بغداد،الديوانمطبعةالجلاءقبل:جاا-مدخلالقديمالعهدفيقراءة3-

ذاقا:السلسلةلبتباعالظهر

يسوعالىالجلاءمنة2جا-مدخلالقدمالعهدفيقراءة4-

الاربعةالاناجيل:اجاالجديد-مدخلالعهدفيقراءة5-

الرؤيا،الرسائل،الرسلاعمال:2جاالجديد-مدخلالعهدفيقراءة6-

الموصل-ال!بيةالدراساتمركز/8المقدسال!ب*ملفاتفي"

0002ايلولالقيامةعنالحديث10

10002كالافخارستيأ20

1002تموزالموتوراءما.ه

2002تموزلرفامزباففي,;ترا9.

10 I23002أبالطقولةاناجيل

3003ال،5ثانادمبأ"إلافياثلابىا!أطةالطز

5،2
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لأ4ف!ا

ف!

الكثم!

التدبم

لفاني-ا،لجأا-

يسو؟الىالجرا،من
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كظسعةالعاثسلسه

(العراق-الموعلاالكتايةالدراساتمركزعن)تصدر

من!ا:م!لى

9991ادبص/،طفاهابلوساالابا:لالبفالإكا!!ة!اءةقي.ا

2002ادبغد/صاظسابلولاباايبابللرماابومللاا-*لىمالاباا:لبقلا/ةمللفاا!؟لا؟يسو.2

الللاةقبل:الاولالبد،االق!بوالططف!شاءق3.

العق!ملاالكلاباف!انلعا!ههاربثة:لالبف

3002ادابظهاظبلوسالابااللديبا

يسو؟ال!البلا،منا:الفان!ءالبن/الق!يوالططف!ا!ققل.4

المق!ساالكناباف!اننحامبنئلةلىالالبفا:

4002ادبظ/لمحأ!اسابلولاباالبابلل

لبالمحا:سبظ!ل

لالىبطقايبلناliI:لالاو،البن!الب!ي!الططف!ءقاقذ.ه

اللؤبا،يليماللا،للسلالالمحما:ن!للااالبذ،/اللديدالططف!ةقاقي.6

لبطي!

موسىالقسحرجسباسيليوسالمطران+

4002شباطافىالموصل

،الاا!

ا!الطلالعوط.انومامالىثنبسةبببليا:مللبةمفانطل!
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قى!!4

القر!فل!ا

-مدخلى-

يللدودالا!4ل!اامر3نلإ:لناا4لبئا

اونوجوزيفتأليق

اويانيمو،يسا

كريزوتفيليب

تيروتلوقاجان

بيوسألمحقامأالابااتكديب

الكتابيةراساتالةمركزمنمثىات

العراق+ا!ص
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ن!مميةبال!الحقابالا!فه

114هـهط،هاسلأيههملهلآالل!ت

IMMه)ياد!ص

estament؟Lire 'l Ancien

-Une initiation-

Jesusء"،)أ*حأفي:partie2ءولغ

,Servicebiblique ^ Evangile et Vie
5991Paris
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الصيبهق!هة

العبيبالقالنايها

الذجما4*لجلااقبل:ي!القلالعه!!ة+قرا!مقلاولاالجز!مقلمةفما

سنةمد!على،اولىمرةالنور،أبصركيفلدروقي2002،عالمغروبمعزففته

،الجديدةبعقتهثانيلأظهر،ترجمتهفينظراعادةوبعد)1002-2002(.درا!ية

النهريقبينمافيمقغلافهصورةالهكوحملت،انيقوغلاترانعوياخراج

ابيبابراهيمسيماولا،المقدسبالكتابمملةله"-حمورابي!العفماركل!

الجلاي.اداسراثيلبنوفيهبانقبل،موسىولشربعة،المؤمنين

ولادتهكانتإؤ،بالاولىشبيهةيديكبينالذياالثانيالجز!وقصة

ويشرتغزبضثمانيةطفاقكرارس!/عبر،الاولىللمرة،لمتتدالآخر،هو

مقبالرغمظهورهايتعثرولم-)2002-2002(دراسيلأسنةملىكلاكلتباعا

هووها..مجلدفيي!مقونجمعتظواهرإ-مقرافقتهوطالاصريكيالاحتلال

عشتاربوابهغلافهتصدر!وق!،الانيقةهذهحلتهمتشعاثانيلأ،النوريبصر

علىفيهاإقامته!حملته!حين،بابلالىالجلاياباناسرانيلبنوعرفماالتي

نصوصمقدمتهاوفي،النصوكلبعضكتابةاعا!ةاولكتابةالبابليالادباستلهالم

الابديما،يهوهل!هدالكبيرالامتحانبمثابة4الجلأله!وكان...والطوفانالغلقة

وسيقرأ...بابلعبوديةفاتعريرهجمقالهالمجدودشعبها!اتتهدفعتهوقد

بللا،جدبخر!وكأنه-العودة-ابانالتعديرهذااسرانيلبنو

...ةي!ج!خلقة

رحابفينجلتت!،الجزنينهذفيعبرالقارن،ايها،ستكونوهكذا

قصةاسفارهفيلتقرأ،الفسيحال!المهذاالىطربقكوشققت،القديمالعهد

لاهقدا!اداةمنهليجطوانما،لاستعقاقاتهلا،اختارهشبتجاهالقهحب

اتغذقهذه،النظروجهةمننفركأ!اIII،القدي!العهدانلكة...الشعو!

وعملالغلاصيالتهتدبرقصةلبمفابةترادتهواممبعت،ي!اجلنورانصوصه

يسكم،فمالتامماالىبالازمنةويبلخبالانبياءوشطقالاحلاثيقودالذكل!روحه

بابنه+،آخرالايامفماكتمنا،،...بالانبيا!تديماالآبايكقم"بطماالذ!هو

2(.ا:)عبرانيك
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وحدقةا(ا-ا)الفصولالمكويخاسفربداياتتناولاقدالاولالجزيكان

وقبل.اللهلشبالمؤيفس!العدثزاك،الغروجالىوصولا(ا-.ه2)الفصولالآباي

ليبرزالأشترالحتثنيةسفرعندتوقف،والملكيةالغروبمبينماالفترةيتناولان

ايهاناعلانعقوتمغض622(،)عالميوشيااصلاعاعقابفماي!الذ!المنعطف

الجلاي،زمقحتىوسليمانداودالملكعهداسثعرضوازاالعهد.بالهالشلب

عاموسمن،واسرانيليهوذامملبتيفي4الانبيامنعلددورايممااسثعرض

الجلاد.نبتيىوحزقيالارمياوحتى(الجلاي)قبلواشعياوهوشع

الزمقفيالمتأخمرالكهنوتيالتقليدمقانطدقفقد،الثانيالجزياما

تناولث!،ومقبصماتهحملتالتوراةمني!ةع!نصوكلاليهترثىوالذيما

ملفتطر!وفيماوملاخما(.وزكرباالثالث)اشعياالجلايبعد"انبيايبالبعث

عندآخرتوقفالاناشيد(،ونشيدالامثالسفر!فيلقئل.)وقدتيارالعكمةالى

اسفارلستةملفاصدكاانوبلد)ايوب.(.البارأل!سمألةيطرعفريلىشعريسفر

توتف(،راعوت،يونانالاخبار،سفرانعميا،)عزرا،،2jالقرنينادترقى

يشو2،)الجامعةاليونانيةبالعضارةتأثرقبينةف!اسفاركتبقاربعةعندآخر

)ممفرااسفارخمسةالاخميرالملفواستعركا(.العكمةطوبيا،،سيراغابق

.استر(،يضيهود،نيالدا،المكابيين

العزيزقارني

نفسكستجد:الاولالبز!مقدمةفيكتبتهبمااذثركانلمايطيب

حين،المينايالىستوصلكانهاويقينيغمارها،خوف!الىادعوك!فامرةتلبفما

هذاوسيكون"!الكتبفيجاو*لمامطابقايسولح،وجه،المطا!نهايةفيلك،يتجلى

التيالايمانيةالغبرةبانالقناعةيكللخلقهوإنالهدقاصابقدالمدخل

المسيعية،لعياتكا!اساسمكون،سةالمقلىالاسفاروعكستهااسرانيلبنوعاشط

،ازن،فأنت...الايمانيةاسرافيلبنيخبرةفمايتأصليمانيةاخبرةالاخر!وهي

لديكلتكتملقتابعهامنهـا!نفسكتعرلمانلكيعقلأ،بجزنينة"،"قرايازاي

...الروت

الثانيالجزياخمراجفيشاركمقلكلالشكراعمقاقلموختاما

الله-بازن،العالمهذاغضونفي-تباعايظهراناملعلىة"،"القرايه!همن

تتناديانالقرايتينان:بوضوحولنقلها!الجديد!ال!هددغة"قرايمنان4جز

اسرانيلبنيضرةفيبدأواحد:مقها"عهد"انطالمابينهما،الفمل!يمكنولا

...المسيعيينخبرهفيواكتمل

606؟..لاتف1&مك

ممفامأبياللد"بى
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عامةمغينبن

القديمالع!دلقراية

صممتم،القدمالعهدإلىالمدخلهذاسنالأولالجزءاستخدمتمانبعد

الجلاءمنسيحملكمالذي،الثانيالجزءهذاعبرالدراسةتواصلواأنشكولا

للعهدمقاربتكمتجديدعلى،إذنشساعدكم،انه؟يسوعقبلالأولالقرنوحئ

سوفلذامعروفأ،الأولالجزءيكرنانمذاالئافيالجزءيفترض!والجديد.

للتكرإر.كنبأ.(..ملف،أ)خأحيانا،إليهنعيدكم

-1lوالملفات،بالضبطعينهافهي،الدراسةطريقةأما qهىمبنية

كانت:طفيفاختلافهناكذلك،:معا-8.الملفاتغرارعلىالأخرى

معلوماتوعلىالقراءةفيخبرةعلىالحصوالك3أتاحتقدالسابقةالدراسة

هذهوعلىالخبرةعلىحصلتمأنكميفترضرإذفهوالثافي،الجزءأما؟جادةأساسية

،القراءةأسلوبمجالفيولاسيماجديد،لتاقدتمالمجالل!-سيفس!تالمعلرمات،

الارشادات11فتقرأواتعودواأنالمفيدوص.التاليةالصفحاتفيالمزيدوستجدون

من17و16الصفحتانتضمتهاوالئ"شخصيصعيدعلىأوفرقةفيللعمل

منعليكمونحثحير.الشخصيةخبرتكممعتقارنوححاأنوبرسعكم؟الأولالجزء

عملكمتجعلواكىالأشخاص،اس-عددمعالدراسةجمذهتقوموابأنجديد

وثراء.وسهولةاندفاعاأكثرالشخصي

إعحرائيل)تاريخالتاريخىالجدول13و21الصفحاتفيهناوأعدنا

النصوص"فهرسأنكما.متناولكمفيدشمأيكونلكى(القدمالعهدوقكوين

الجزئين،كلافيالمدروسةالنصوصيشم!!الجزء،هذاآخرفي"،المدروسةالبيبلية

شاملة.نفرةلحآوتكوناستخدامها،عليكميسهلكي

الرباكلمةاكتشاففيمثمرأعملألكمونتمئ
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عاعةمخدبخ

بالأنبياءقلىيمأا.لآباءكلمبعدما،اللهإن11

كثرةبوجوهكثنرةموات

هذهالأنبامابرفيكلضنا

أ-2(.:ا)عبرالطلمين"أنشأوبهشىءلكلوارثأجعلهبابن

القدي!الك!دإللابالنلاليلةالدداليالةباسله

للنصرصدراسمكمرافقتقدكانتالملىخل،هذأستالأولالجزءفي

يمكننامبدأ)ذلكيف!ترأنقبلجيد،بشكولالنصمراقبةعلىساعدتك3"أسئلة"

حمنانحتفظسوفا(.!االلاكوتثموصأولأ،النحو11:التاليأسثكلبانصوغهأن

الجوهر.إلىنبلغدىلص،ك!توافقأسئلةأربعةأ:ئلاثةمعذاتها،بالطريقة

مناسبآيكونبحيثالاقرأءةبأسلوعلىأجةإجمانحلرذلناتكونأنالمفيدصولكنه

بعضمعأيضا،الجديدالعهد)ونحسوصالقدىمالعهدنحموحنمننصلأي

الذنضالبيبلبضالتفسيروفقمأ،لنصالنموذجيةفالدراسة(.الضروريالتكييف

مرأحاض:بسبعنضأنيمبرالنقديمما،التاريخىالتحلي!تطريقةيعتمد

الكلطتلاحظوا.أ

الأزمنة.،الأمكضةأ،الأشخاصما:روايةفي

ماذا؟عنصت؟!؟يت!طمصت:نبويقوكأوبخصاإفي

المرأدفةأوالمتكرردالكلماتسجلوا

والنهاية.البدايةبينباهتمامقارنوا

أضغييراتاكلأنطلاقأاضحى،أبنيةعنابحتوا20

(الروايات)فيوالأزمنةوالأماكنالأشخاصرفي

النبوية(والأقوالالخطب)فيالمواضيعفيأو

المتكحادةأوالمتوازيةالجملسسجلوا

التاليفيصجتة،وستحلهروحداتإلىالنصبتقسيمالقيامحاولوا

العبير.وصيغالمفردأتمنأنطا،قأ،الأدبيالفن.أوضحوا
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عامةنممتمنطمن

اأماويخسياثفيالنصضمعوا3.

التاريخىالإطأر

الجغرأفيالاطار

والدينيةالسياسيةالموسمات

ألاقتصادية.ألاجمماعيةالمعطيات0

الأدبياماسيامنادرسوا40

وخاتمتهالنصبدايةلاحظوا

يلىماومعسبقمامععلاقتهالاح!إ

(.القدمالعهد)وسياقالسفرشاقفيالصرهذأمكانةاكتسمفوا

المحردأتمنأنطلاقآ،الهامةالمواضيعأوالموضوععنابحثوا50

اللاهوتيالمضمونوضئحوا

النصخريرفيالموأضيعهذهتبرزكيف

ما.تقليدإلىوأنتسمابهاوالزمنالسفرإطارفيوضعهاأعيدوا

الدنمالحوةصتعبروا6.

المولف:لدىأوالرئيسالشخصلدى

حصنا؟المعطاذألايمانشروطماهى

النص؟عنهيكشفلتةوجهأكهما

قذما؟أكثرنصوصرمعبالمقارنة،الحاصلالتقدمهوما

؟القدمالعهدقيأخرندوقراءأتأمتدادالنصلهذاهل

الجديدا!هدوأيسرعمعالنصهذأاربطو!70

فاتط؟إليهاشيرأمالجديد؟العهدفيذكرلههل

الجديد؟العهدفيأخرىنصوص!معشبهوجهلههل

؟الاختلافاتهىماوضمخوا

للإنجيل؟تراءهالنصهذاييذكيف

11

-لأ
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مةطتمغر

هاهةا:احد

أئياليميثنيتا!

يخاريؤ

انيل/اسريفوب،اسحق،هيماابر:ءلاباا

مصرمنالاسرائيليينيخرجموسى

سيناءشربعةعطيةالصحراء:في

كنعانفييستوطنونالقبائلوبعضيشوع

اخرىمحليةقبائلمعاندماخ

صموئيل(،)شمشونالقضاة:المحليونالابطاك

الاولالملكشاول

سلدمانلمومن6أسرالللكلملكداود

()الجنوبويونذا()الشماكائيكاسربينانقسام

)السامرة(اسرانيليضمونأسنون

يوشيااصلاحالاشوري،التدهور

)اورشليم(يهوذأعلىيستولونالبابليون

الجلاء

بابلالىمجلووناليهوديةاهل

الاسرىويحرربابليحتلئورش

الفرسسيطرة

الهيكلبناءأعادة؟ىالاسرعودة

عزراثمومنذحميااصلاخ

)ألاسكندر(اليونأنيينسيطرة

لسورياثمومن،لمصراليهوديةخضوع

العكابىيهوذايؤرة؟اضطهاد

الحشمونيونالملوكاليهود،استقص

)بومبيوس(الرومانسيطرة

12

31القرنقبل

0012فلهل

0012-0301

0301

339

722

2I v

587

587

DYA

rrr- orn

521515؟

004ة،؟نحو5

333-142

%-14i IV

142-63

+135الى-63

حقبات

لاباءأ

الخروج

التضاة

الملوك

الجلاء

الفرس

نانيونليوا

مانوالر
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عاتمةمض

ي!القدالك!ديئتحه

الالبياءاالثاريخيةالاسفاراالخمسةالاسفاراوايشريعة

شفهيةتقاليد

ألاباءحول

شفهيةتقاليدا8

الخروجحول88

والقوانينا"؟ا

لأ

)تك(

"

)خر(قديمةتقاليد

(الاشتراع)يثنية

الئمكيد

الكهنوش

ةاالنور

ثثنبة

ع)لاشئرا

)صموئيل(.

لضاة،،علشو

،ملوك،صموئيل

/لأشتر/علننيةظرييئ

نحميا،،اعزر

لاخبارا

مكابيونأ

مكابيون2

الأسفار.هذهمنالثيمةالأقسامالىتشيرهدينبينالاساء

r%

بم،اليشا،ايليا

شع،هو،س!عامو

مياار،اشعيا

حزقيال

الثانياشعيا

يا،كرز،حجاى

ملاخي

كئبالحكمة

(امئال)

امبر(المز)

الامئال

الانلآسيدناثميد

لجامعةا

ميرالمزا

يزخأبن

ا!دانيا

الحكمة
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عاممننمتىدمىنم

القدي!!الدنمكلف

نصوصأونىمرعلىالساباتة،كالملفاتالجزء،هذاصتملفكلمجتوي

التاريخيإطارهفيتضعهإذ،المقدسال!صتابعلىأضوءأتلقىالقدىم.الشرقست

اثبتناهاالىمالنصوصانالثانيالجزءهذافيوئخدون.والثقافي

منابعدوألى،كاملةأوحاتؤانلكميتسئلكي.ممراجعها،كلهامقرنة

فيوستكوناتساعأ.أكثروتحليلاتماتدماتفيهاتجدوا،المقتطفاتهذه

إنجييةلكراريسالملحقات"ااسلسلةفي،بالفرنسية،منشورةنصوصأالغالب

(Supplementsaux CahiersEvangile))

05.و

:الاولالجزءفيادرجتالىالنصوص.مراجعراليكم

64(العدد/)ملحقوالطوفانالخلقة:املف

(18ا!ددا/)ملحقمقطعية3معأهد:2ملف

66(العدد/)ملحقالخروجسياق3:ملف

56(العددا)ملحقحمورابيشريعة:4ملف

83(العدد!)ملحقالمل!سيةالايديولوجية5:ملف

96(العددا)ملحقأشوريةنصوص6:ملمى

(64و88العددا)ملحقوراؤونعرافون7:ملف

(96العدد/)ملحقا،عداءوثائق8:ملف

14
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(لبنان-البولسي!ة)المكتةليالفظبول!للاباليهابية*"المجموعةسلسلةلي!

3991جرنيه؟(م!!ابيين2و1نحميا،عزرا،احمبار،2و1)الكهنرقيالتاريخ-

اV99جرنيهبا(؟يهو،دا،أص!،مرا،)را،الدرخطالقصص-

6391جرفيعضر؟الاثناا،نبياءاوشعبهفياللةاقرال-

6991جونيه!سليحانأمثاأماوشعبهفيأدتةحكمهم-

6791جونيه؟لشعبةأدتةحبنث!يداوالاناشيدنشيد-

بيروت-المشرقدارا"المقدسال!بليدرأسات6سلسلةفي!

شقييهشرناصصفاإالاب:المقدسالكتابالىتعرف9-

مرضدورآلانبالا:المقدساليهابفيواطياةالموتأم-.

بمدكمح!اروبير:الكتابيالرماثفيالانسافيالتراثا-3

ليفيكجاأم:ورسالتهالكتاب،ايربا-6

كرتيهادوار:الاقديمالعهدانبيأء-22

الباحثينمنمجموعة:المساكيناله24-

مورافانانالاب:يونانصفر25-

بلييهماريآنالاناشيد:نشيد27-

إصكيفوكيم:والنبؤاتالمسيح03-

المومل-للنشربيبليا+االمقدسالكتتاب*ملفاتفي!

3002تمرز-مرسىالغسجرجسالمطرانتعريب:يرنانسفر-ا3

اساسية:مصادر

5991(؟رملبنان1663:حبريهموثيقةبيبليات؟سلسلةالبهيسهم؟قيالبيبليالتفسير-

المرصا.-كد..ممثمرراتفيمستنسخة

\I99بيروت؟المشرقدار4ط؟ينتييهشراسطفاتالمقد-!:الكتابقرأءةإلىدليل-

المرصل(.-كد..ممنحثوراتفيمستنخ)

؟المشرقدار-دوفور؟ليرمنكزافييهالأبأ:الكتابياللاهوتمعحم-

.9991بيروت؟4ط

15
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!
55.-ا!!5،!دا!

-ل!ئوىا-
نيلي1لاسر1تلكهنو1:مقد!.
:ءنصكل.

،\)تكلسبعة1لإلام1قصيدة.\

لأ\،إ.تكلحتافى1ولعهد101

1')خسة1لقد1شريعة2.

لأ\،16-)عدبرية1فيت1دتمر،.

1لمقدسدكتاب1دغةية،1-دبريهـ:القدقال!ثم.

لمقدوس1لإفى1:فوممالم!.

؟تلكهنو11ولذ:ق!تةللفاداسؤ.

ييدكهنو1يخلتا!1:الق!اءة!إطة.

5،1،)مزلحنقة1عجائب:!ة.

!

91

2"

25

92

لا3

Tx

،3

ه،
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الححمنوتثبالتخليدا90

با

الإيعرائيليالك!ن!ت

الملحل!الهح!فل!

وهذه.وشعبهالقومىالإلهبينالوسيطالقد!بم،الشرقفي،الملككان

هىوهكذاويرقمها.الهياكليكرسالذيفهو:الأوكالكاهنأيضااصبحا!فة

هوسليمانأنإلا7(،,ح)2هيكلأيبنيأنداودقررفلقدإسرأئيل:فيالحال

واصب!!"،الملكىالمقدس11الهيكلاكحىزعكذأ64(.62-8:م!!1)بناهالذيأ

الذبائحتقدمعلىالهيكلقيدشرهميقتححرولا،الملكموظفبئعدأدفيالكهنة

تث)راجعالورا،الشريعةتعليمعلىيقوم،وبالأخصوانما،،حسب

1 1 - 1 0 : rr).

ال!اا6بكد

الثافيالهيكلىحوا!الرئشةالمؤسسةالك!توتاصبح،الملكيةزوالومع

الكهشطعظيمأخذ،الملكعنزعوضآ515.عامأورشليمفيبناؤدأعيدالذي

ورأح.اللهأماموممثلهاالأمةهحورئيساصبحوححكذاا(..21:)أحالمسحةيتدفى

شريعةاقورا،نقلالىيسعونأنهمطالما،موسىأخى،هارونإلىينتسبونالكهنة

هوذاا-24(..:44)خروالالاويينالكهنةبينالتمييزبدأالجلاء،ومنذ.موسى

أليتهود،شرأئعبتوحيدعزراال!صاتباحصاه!طايكلفالثانيارتحششتاالفارسىالملاط

إلىعزراويأتي1-26(.71:)عز"الملاطاشريعة1وتصتىرحميةصفةتتخذكى

91
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الححمنويهالتخليرا90

وراءالقانونيالعملهذأوكان.الشريعةهذهويثبتليعلن893عامأورشليم

الخمسة.التورأةلأسقارالنهائىألانشاء

تلىالح!فهالققللد

كى،العبادةوأنظمةالشرائعدونواقداجلاء،فذ،أورشليمكهنةكان

)أقرنينعزرازص!ليحئالجلاءومنذ.أورشليمإلىالعردةلدىيحفظوها

أسسووضعوا،تقاليدهمفشيئآ،شيئأحرروا،قدكانوا(،والخامسالسادس

ولقدالجلاء.نهايةوحىكماالخلقةمنبدءأإسرأئيل،تاريخبهيفحترونخاصلاهوت

البحرأو6-9()ترنكالطوفان،السابقالتاريخعنالكبرىالرواياتايضأأكملوا

كليضمشامل"مقدس"تاريخصياغةالمم!-تمناصبحبحيث(،41)خرالأحمر

-وتسصبوالقوأنينالعبادةونندمالروأياتسنالمجموعةوهدة.السابقةالتقاليد

)راجعالخصسةالتوراةلأسقارالنهائبئالتقليدتؤلننا-الكنبنوتياالتقليد11

(.للمناقشةسؤاك،4ملف،جا

اليعبعةالأيا"قميدة

أ(4أ-2:أ:)تكوين

؟.اصبختأ.!لقااثجلاء.إنجأتأ،رنثثفيغتمقنةخررفا.اننثنافخةانقفثيدةقذة........ة

الخمسة:للأسفارفمن29-3(،)تكالقديمةالفردوسااية9لرفات!ةبمثابة:

:8البدايةاية9"رتؤكدالبابليةالأساطير6مازاثل!ا.المقدسةللاسفاربللا،لى9الأ

وحدهإة؟بكيمب!بببهإلكلابلإحيدابجالضهل!إلبدرإنيل!ابه%نإمجلىهذه:
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تيالححمنوالتخلير90

وعلىخاليةظوية!ق1!أركانتو1كأثأر1وت1لسئمو1دلة1نيلقلبدء1لي1

فكاد*،نور"لميكن1!ةقالو12به.جهرعلىفدزيرثلة1رروحظلاألغمز1وجه

طا!\،لنور11ثلة!ىو5لظلا!1ولنو!1ير1!ةوفمتل.حسنبو!11ر1ثلة"ورأىلؤ!.

فيتجتذفيكن1ثلة:6رفل1وذ.يوأ!ح:كافىو!ءوكافىيلاسولهلظلام1و

يررفصللجتذ11ثلة!و!صغ.كذلكفكافى*.و!هميا؟ي!فاعبلأونيكق1لجياهوت!ت!

كادومساءكافىرمماء.لجلد1ثلة1فىو8لجلد1ثؤقلميئ11يىهولجند1مختلى11به

وايظهر1حدوهكانفي1لسماءمخت1قي1به"لتتجمح.1!ةوطل9تافىيومصباح..

1د1لدةو!أىب!1مماه1لمياه1ر!وثجفح"ليش11دلةممىو"1.كذلكفكافى".يئتى1

ئخرج1بزرآولتجرآمتمرئخرجعشبأنباتا2لأ!مق.1فئبت1ثلةةرقال11.حسنذلث

فيتأيلارص1فأخرتجت12.كذلكفكاد*.لأ!عق1علىيخطهبزرع!نفه،جم!سب1ثحر

1ثةورأى.عنفهجمسبفيههبزرآلمحرمجزجآوسجر،عنفهجمسببز!9يحزجث

لث1نيز*لتكنثة:1وقافى"1تألث.يو!عاحتكادرمساءكافىو12.حسنذلثثد1

1ا،لإئ1و1سمللموعلاماتيتكودوليما1ولنها،1ينيفص!لسطء1تجلذفي j.!لسن

1دلةفصنح16كذللث.فكاد*.فىلأر1علىءلتفيلسماء1جلدفيتي1نيزوتكوفى15

كب1لكو1ولي!ل1لحكمثاعغر1بيز1ولظر1لحكمثأجصر11يز1ثعظيم!:بيزين1

لي1وثنها!1علىلتحكم"1لأرص1علىلتضيءلسطء1جلدلي1ثلةوجعلها!1

:مباحكادو5ءكادو91.حسنذلثفى11للةو!أىلظلام.1وبور1ي!وتفعع!

تطرطورلتكنوحية،1نفبرت1دومنعخآ1به؟لقبئ1ثلة:قالو06.إحريوم

هنمتحرككلولعظام1طيافى11دلةفخلق96لسماء*.1جلدوجهعلىثأركأ1ثؤق

بحسبجناحذي!ئركلومظفه،1بحسب1به.يهعجتحيةنفسذيكل

1به1هلإيكثريو1وأئىقائلا1ثلةكهاوبار22.حسنذلمكد11للةو!أىعمنافه.1

خاهس.يو!عباح:كافىوهساءكادو13".لأ!عق1علىلطيور1ولتكزلبحار1في

دإلآنات1ج!ووبهانمصناثفا..1مجسبحيةنفس1لت1ذومق"لأر1لئخيرجللةة.1وقافى"1

1»sir'9rمجسبمقلأر1وحويقللة1فصنح65كألك.فكادعناثفا".1مجسبفىر

بحسب1!ا!كأعلىتدبليئ1نات1لجو11!ثفارجميحبحسببلائم1صناثفاو1

عورتناعلىلإنسافى1ئقمئحدلةث1وففى66حسن.ذلكد11دلةورأىعنافها.1

يأ!!ق1رحولقوجمحلبهائم1ولسطء1طورولبحر1لطك1علىك!باوليتسئط
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ت!الححمنولتخليدا90

على،عو!تهعلىلإفد11ثلةفخلق!2".عقلأر1علىتدبلئ11ناتلجو1وجمح

كعزو\1و1أنحوطم:وفل1للةكهمو؟!28.خلقهم1لئىو1ذكر،خلقه1ثلةع!و!ة

فى1جوكلرلسماء1وطيورلبحر1لولك1على91\!أدصوأخفمعوهاوتسذطو1هلأوو

وجةعلى1بزريخيرجعسبمكلعطييهم1قدظ1حةة9\وقافى؟لأ!!ق1علىيدب

وحولقلجيم02وطعاما.ثكميكودبز،1ئخبرجثمرثيهشجبركلركذها،كألأر1

\غطيتحية،نفسممايخهلأ!عق1علىهايدبوجميحلسماء1طو!وجمعلأر!1

حسنهو1فذماعشعهجميح1!ة31ورأىكذلمك.فكادطكلأ".أخفرعسبكل

سادل!.يو!عباحكافىو!ءكافى36و1جد

ثيوم1لي1ثلةنتهى1و2أتها.لؤوخيم!ق1ثأروت1لسئمو1كملت1وهكأ21

كمنه.لذي1كفببماكلفىلسبماح1يو!1في1ح1سزو،كملةثذي1عملهمنبىء1

خالقبماكمتهلذي1عمنهكلهن1حسز1يخطلأنهوتذسه،بء1يوم19ثلة2ربارك

خيقت.ج!!قلأر1وت1لسفو1نفةهي؟تلك

!!هالبآنظلة

:مقدمة?ا-:ا

الور:3-5

الصقيع:6-8

والبحرالأرض:9-01

النباتات:11-31

الكواكب:41-91

الصيورواأ!سماك:02-23

البريةالحيوانات:42-25

ا!نسان؟26-28

الغذاء:92-31

22

)الأحد(يوماول

).ألاثنين(يومثاني

)الثلاتاء(يومثالث

)الأربعاء(يومرابع

)الخميس(يومخاس!

)الجمعة(يومسادس
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الححمنوتثاالتغليد90

السابعايوم:r-ا:2

الخلاصةأ:4

(اشتات)السبتبرمسابع

مكلومات

وهو،أسبوعمدىعلىالقصيد-تنظمالىالرتيرةالأولاليوميعطى.الأيام-ا

اليومفيإلايبدألا،بالكواكبيقاسالذيوالزمن.الليتورجئالتقويمأساس

الأولىفالسلسلة:أيأمثلاثةمنسلسلةفأتحةهماوالرابعالأولواليومان.الرابع

الحيةالكائاتسبمالثانيةالسلسلةتشهدفيمااممون،اأجزاءظهورفيتقوم

يؤس!انه:الأيامسائرعنيختلففهو،السابعاليومأماالأجزأء.هذهفي

1(.0:21خر)رأجعالسبتبشأنالشريعة

يوحىالذي2()1الخواء"11عنفعوضا:الفصلبفعلاللةيخلق.الفصل2-

)اليوءوالعمودقي(الأول)اليومالزمى:الفصلبفعكالنظاميوطد،بالفوضى

كص،المسوخيحاربال!ألدةعلىيتوجبلمو(.الثالث)اليوموالأفقئ(الثاني

فالمسوخ.كافيةوحدحماكلمتهلأنذلك.مردوخالبابلىالالهذلكإلىاضطر

الوثنيونكانالتيالكوأكبوكذلك،خلائقسوىليست21()آالبحرية

.(51-41)آالانسانلمنفعةموقعها،منهنا،وهىيؤفونها،

الذيالخضارتعطىإنها:الحياةحاملةهىالأرض.ال!ئناتبينا.قدرج3-

جامدةكونهاالأحياء،صنطسنالنباتاتتعتبرولا.الحيةللكائناتفوتأيصبح

وهكذا".صنفهبحسبمنهأ"كلتتواصلولكنها(،الكواكب)يخلاف

إنl،والمرأةالرجلأماا.احيةاكائناتاكونهاالىبالاضافة،الحيوانأتمعالحال

11.ومثالهاللةصوره"علىوحدهمافهما،الحيواناتمعذاتهأجومافيخلقا
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اللللال!

بحيث،القصيدةبنيةتؤلفالتيالصيغعن(مختلفةألوان)وبمعونةابحبنوا-ا

ألاجمالية:ةالن!اأعلاهعكستهالذيالمخططتكملون

(؟مرذ)كماااللةاقالاأ(

وتنفيذعا00011اليكن1الخالقأوأمر(ب

بركة(أشالتسميةالأخرىالكلماتج(

011مساء..وكان...اللةرأى11:الأخيرتانالصيغتاند(

وظيفةهىصا؟ذاتهالنورحوالمقصودهل:الرابعواليومالأولإليومبينقارنوا2-

أظلمات؟وأالنوراصلفيألاختلافهوماالكوأكب؟

وافعالهأقوالهبينقارنوا.ادلههوالفاعلفيهايكونالىالأفعالككلاحظوا3-

الأخملافات؟محىما:وافعالهأقوالهسائروبين،الإنسانتجاه

ةءللقلاتلىاملللا

إلىويسعونيعلمونهاالتيأدتةلكلمةينبغبئكان،ال!نةإلىبالنسبة:اللةكلمة

المخطط:هذانجدماغالبأالكهنهوتية،الرواياتفاني.بأمانةئنفذأنتطبيقها،

إنهاا:االعشرالكلمات11هناك،اتكوينوفي3(.آ)مثلأ:تنفيذهاادلةأمر

فيما،الكطمةوهذهصطلعها(.يختلفالئ22الآية)ماعداالخالقكلمات

البركة.الدأثم:أدثةتفتكلملكمااضاريخاتفتح،لمالعاتؤسس

إلا.إوزتبةاالآلهةتمازيلتعنياناصورة"1كلمةبوسع:اللةصمروةنملى

32(.خر2،4:.)خرألئةل؟!،إ،لآصظر،اؤ-لإدىسفيأن

الآيةوفي3(.-ا5:)نرتالممكنةحيدةالوصورتههوالبشريوالكائن

T V،علىيؤكدالنصفهذاا:ارأنثىذكر11لعباردموازية"اللهاصوره1أننجد

.والمرأةالرجلبينوالتكاملالمساواة

عليالتسلطحقاللة،صورةانه.مما،البشريالكائنيتلقى:والتسبيجالشلظ

مطلقا،سيدأولشالخليقةعلىقئمأكونه28(،)1إلأحياءأوعلىالأرض
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ت!الححمنولتغلير

يسبحانفانهما،والمرأةالربلأما.هواهعلىيهدمهاأوينهبهاأنيمكنطبحيث

فيالكهنةعظيمبدور،الكونفي،يقومانافما.الخلائقكارباسمالخالق

الله.أماءيةالبشرونرائي!إ-ىوسيط:أورشنيم

كانتالبدء"في:اتكوينقراءةيوحناإنجيلمطدعيعيدالجديد:العهدلي

الذيالحقيقىالنور11المسير:حعيالخلاقةالكلمةهذهأنويؤكد.11...الكلمة

بولسالقديسبهيسنشهدالذيالقدموالنشيد9(.:ا)يو"إنسانكراينير

مجدهويجعل،الحقيقيةاللةصورذبصفتهبالمسيحيشيد2(0-15:ا)قول

تألهبازأءإننا:بشريثكاكلفي3هذاللهصورةليرمميأقيفالمسيحمرئيا.

.(381:قور2و8:92روم)رأجع!الانسان

والختافيالع!د

17()بنربن

:.نتأ)يخخالأ،لقاندنئهافةاننقثوتثييضنغ.انناتنب،إبراهئغخفقةقفثفئي:.........

وبطقل!،دفكتيتعلىالاسكلبتكييروسبكلوقدالآبا،،أبيممالكهـد:اسراني!:

:،\ج)راجم15تكفيقدمأالأكترالروايةممالنص!هدايقارتاتيمكتالختات.:

2(.رقكلالنم!،2هلف:

دلأ1أناد:وفللرب1له1ءىلزسنة،وتسعيرتسحإلن1!إلركافىوول1

جدآ؟9جدوشكبرفثوبيننثيئعهديسأجعل2كاملاكنؤقبر.1طميلقدير،1

رجهه.على1!لر1رب

منجصرعددأباثمميرمعك،!ديجعل1أناظ1ثذقنلاوخاطة

إياجعلتثلأني1هيم،إلرممك1يكودبليوم،1بعد1!إلرممك1يكودولا5يلامم.1
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الححمنوتثالتخليدا90

يحزجوفى.هنكرملوذرر،1وأجعلك1جد9جد6وسألفيك1!ههم.منجميرعدد

لأكودإلدفي1عهدجياطم،1مدىبعدكهننسلكوينوبينكيئعهدي!وأقيم

هنولنسلكلمك!لا،نا!ل1نتثي1لأ!ص11كطيثو8.بعدكمن1!برولنسلثلك

1طأ؟المأكوفىوهلكا"هؤبد\،كنعاد،1!كأكل،بعدك

مدىبعدكمنرنسلثأنت!دي،فاحفظؤأنت..1هيملإلر1دلةوقافى9

ئختنبعيماك:مننسللثويروبينكميئمخقيونهلذي1عهديهو1هذ"1جاطم.1

ربينكم.يينعهدعلاهآذلثثويكوفىثتفتكم،لحمفيفتختتوفى11.مبهمذكتركل

دآلي1موأ!د1ءسوجيل،1فىجلهنمنكمذكركلئخقأيا!وإن!غاية6

بيتكفي9لمولمودئخن12.نسلكمنيسغريبكلىمن؟لففةهشترىأملبيت1

من1قلفي1و"11؟لديا"عهدجسادكم1فيعهدييخكودبففعتك،1لمسعزىو

؟عهدينقعققدلأنهذويها،منلفس1تلثثئفصلقلمته،لحمفييخقألأكور1

كلاسا!ةبلثسمهال!!1ي،لا1هرأتكئطو1ي1هيم:فيلر\ثدةوقا154

؟دجويحزهنهايبسعوك"هلووول،1فعصيركهاإولروإطمنهاقثثص1!روكفاإلا!نا1و16

أ!ولد،يولدسةمئةألإفي..قلبهفيوقالوفمحكوجههعلى1هيمإلرفسقط!1

1ء،!ج-،1!،ء.4د1ئودلة..1هيمإلرفقال18تلد؟ا!سنة،تسي!إلنةوهيسارة

1يتغو1لمحق،كهوإشأللثستلد1مرأتكةلى،ر9*د:دلة911؟ة،لإ*.بم"لمثو

ممعتفقدمماجمل1أطو1".بعدههن1طبرولشلهلهدفيكوإندبارعهدآقعة،!دي

أجعكو!ئيسا،عشرلثي1رييدجد\،جدآرأكثرهفي1وكه؟ولر1وطعدثؤلتث!يخط.

سذ\هنئلفيسرةللصنلدهلذي11لمحقمع1قيمهعهلايأديخر61.عظيمة1مآ

\!تقع!عنة.1هيم،إيرمحايسةمن1ثدة1نتهىفتفا21؟1لمقلةلمسنة1منلوقت1

كل.بففتبما،1لمشتزينوجمعيتهبد1مووجمعحمحاجمما!إلظ11هيغإلرفأخد13

1أهرهاجمشب،عينهيو!1ذلكفيفخ!تق!ع!قلفتهميتإ،1هلهنكنرد4 oبه.ثلة

إلنهمماجمما1كافى25وخبق!لحم!قلمتإ.ستآ"كدماوتسيرتسمحإلن1هيمإلروكافى"2

1هيمإلرخن"عينهليو!1ذللثفي66قلالبتبما.تحغختنصسنة!حيرعسرةثالاث!لن

هنبالقفثيمابن!هشتز1مبيتيمايد1مو1كالؤ1ءسو،بيتهجالرجمع.و!6.نهألمولجملو

هعه.1ختولغريب،1
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الححعنويثاالتخلير90

إ!هالبآنظلة

مقدمة:أا-3

-إبرأهيم:ابرأمالاسمتغير:A-ب3

الأرضومةتالبركهالعهد:إعلان

للعهدكعلامنالختانأمر:914-

سارة-ساراي:الاسمتير:51-22

معه؟والعهد،اسحق،بابنالبشرى

إس!اعيلبركة

الختانتشفيذ.:23-27

مكلومات

عمر)كانالزوأجيسبقطقسأالأصلىفيالفتيانقلفةقطعكانا!يبنان.ا-

-ا344:)تكاجتماعيأندماج.ممثابةتممنواصبحسنة(،13إسماعيل

ابنكان)أسحق3الولادمعويجعلهالطقسهذأيحؤلإسرائيلوهوذأ17(.

هذأاصبحالجا،ء،ومنذ.أدتةمعالعهدجديدآ:معئعليهويضفي(،أياملانية

إبرأحميم.شعبإلىألانتماء،علانالزأميأ4(:4)إرمسبقأالمعروفاليأقس

ئصارفأنذأتها.للأحماءجديدتانصيغتانالواقعفيهما.الاسمفيالتغييران2-

إليهمهمةإسنادبهدفعليهسلطةممارسةيعنيفذلكشخص،اسمتغييرإك

17(.2:رؤأيضاانياربم42ا:يو17؟24:مل2المثالسبيل)على

(.الغابةالهأوالجبل)الهشذايالغامضةدلكلمةممكنةترجمةهيالقدير.الالى3-

حيأءا+ثيحشبينممئزاالآباء،إلىالبدائيالاسمهذأالكهنوتيالتقليدوينسب

.(63:)خر
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لحعنوتثاالتخليدا90

الللفل!

ادله؟عنالعهدهذايكشفهالذيمأإبراهيم؟تلقاهاالتئالمواعيدهىماا-

له؟نتيجةأمالعهدشرطالختانطقسأنهل2-

المشتركة،النقاطهىماإحماعيل.بشأنقيلوماأسحقبشانقيلمابينقأرنوا3-

؟الاختلافاتىهوما

ةءللقلاتلىاملللا

سبقهقدسيناء،فيموسىمعالكبيرالعهديبدوال!!نوتي،التقليدفيالعهد.ا-

،املفا،جراجمع9؟)تكنوحمعوعهد17()تكإبراهيممععهد

حولمتمحررةحلقات.ممثابةحىالثلاتةالعهودوهذه2(.رقمالنص

الجلاء،منذللعهد،ليسأنالمعروفومنالأحياء.كلوتشمل،إسرائيل

11.دائم"عهدعبرإسرائيلتجأهرالعزامهاللةأمانةواحد:أساسسوى

الذينللعرباسمهخففالذيالسلفومرالبكر،ابراهيمابنإمماعيل.2-

البركةتحلأيخماوعليه25(.37:تك)رأجعالاحماعيديون:إليهينتسبون

لدىتقليديةممارسةانهإلا،بالختانيأمرلمالقرالأكانوإذا2(..)!الإلهية

(.الطفراعمرمناعوام3-6حدودإلننالمسلميز

تث4؟:4)أرالأنبياءيدعلىالهوديالختانتروحنماسرعانالعماذ.3-

الرجالقبولطق!انه:المسيحيينلدىبالعماذوإستبدل16(،:01

أورشليم،مجمعوسمقررالجديد.العهدفيودخوهم،الجماعةفي)والتساء(

،ه:51)رسلالمهتدينالوثنيينعلىالختانئفرضبألا،94العامحوالي

ولايهوديلا...المسيحفيتعمذوأالذبت11بينيعصنلتومنذئذ28-92(.

.(3:82)غلااانينايو
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الح!نوتالتغليد90

القدايعةيثعريعة

(91)أحبار

؟..فثذأثث!قيتأثذ%لملأ-لأالأاخآأنقداث!ثةلثثريخثهةفثط!جزءف!الفضثذفذأ........إ.

يتضمتهو29(91:0)احقدوسا+الربأيالأني.قديسيتاثونوا1النداء:بفض!أ

اللهقداس!ةبحسبالكلش!فياللإنجبهتكك!؟إجتماعيةشمكلانريهيت!رانيم:

كونو\وقل.طم:ثيل11سر.يئكل"!عةفزه1قئلامو!ىلرئي1كتغ!و1

شوتي:1حفظو1وإطه.و1مهذسافى1كل؟سث.قدوس1طكملرب1أذالألنيقديس!،

أنا..لكم1تصنعولاكةآطة"ه!بوو،1لمغدوهةيبماتهة1إفى1تنتق!ؤ"لا.إالكمنهثلر1أظ

إطكم.تثلر1

ويى6تذبحونها.عنكمبهيزهفىطثعلىث!ئي،هـلاميةفييحةذمجتم1وإذ5

!وإدبالنا!.فيخوقثلث1ليوم11فىبقيهار1يخف!أتي؟وفيكللؤالافيمحكميو!

خقوفقدمنهاأكلصمن"وفيآ.مرتكودلاوتجيحة،ثفيلعالصث،1لو!1فيجمل!منها1

شعبها.منلنفس1تللثفئفصللرتب،قدئ!!1يدنيسهورره،

حقبث،في1أطر1فىلحصاد1فيتذهبهفلاع!كغ،1زحمدجصدتم1إذو9

بل،تلقط!لامككرولظطكرملثغففنلاتي1فىتعدلاو01تتقطةلارلطط!خصيلإك

إطكم.نثلر1\تا،بزيل1وثلمسك!ذثك1ترك

كذبا،بممي1مخلفولاو12.قريتهأحذيخدعولا1تكذبورلا1تسردؤلا11

لأجر1أجرةبئثولاتسبعه،لاودزيبكتظلملا12لرب1\ناإطك:1سمفئدتس!

1لرث1ظإلقك:13ثقة،معزتفحلا1لأعمى1ط!ولأعم،1تتعقلا"11لغد.1فىعندك

بل،لعظيم1جةومهئكترلاولفقر1جهوئحابلاو،طكئي1في1وتجورلا15

1نايبك:ثزبد!تطالبلاوشبعث،ينباثممةتع!لاو16ثقرلثتمخكغ؟لعدفى
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لححمنويثاالتخليدا90

خطينة"بسببه.تحملفلادزيبث!عتإول،عإتببلقبمك،لي1خاكصتبغمقلا!1لرت1

لمرث11تاثنف!يمك:حبنثصلزيبلثوأحببشبث،1نجناءعلىمخقدولاتتقملاول

منتزرعهلاوخقئكصلؤغين،منئسفدظبفبمانفكصلانصي.1لز!حفط1

تبس.لاعنم!رثلإبأهنسوتجآمنع!نمير،

ئعتق،وابفديبمائفدصألرجلمخ!.لةأفةوهيإمرلأةفاجح!ر!جلوأي.

خيقةباب\فىللربئ،إثمبما.لذبيحةوليألت21.ئنوألألهائقتلافى،لالكنوفتأديث،

لرث1لأ!ملاثم1نجليحةبكبثنلكاهن1عنهثيكفر"61.أيبمفييحةببهعقأي1لموعد،

خطثقا.لئ1خطيعئهفتغفر"ثهخطئفا،لي1خطم!آ

صنيعكمفاصنو\.لثسره،كليؤشجبركلوغوسعممقلأر1دخلتم1وإذ

ئقر"هيكوفىأبعةلر1لستة1وفي"2هنه،كليؤلا1قئف!لكميكودسن!ثلاثبقلفته:

لرثي14أناكئته:لكمد!1ديزيمزةفىتأكلولحامسة1لسثة1وفي25للرئب.إبهاجفدس!

!طكم.

مخبقو\لاو!6لتنجبم.1لا1قةصو\لير1سوئطرولابذ!،شيئلأتاكلو1لا26

لاهيعبأجلمنوخدف28.لجيتكةثت1أطرتقم!ولامستدير\،حلقأ!ؤول!كغ

لرثي11ظيخخ:1لاتغمعووسبموجمتبمائآإئدإنكغ،لي1تف!عو

!ق"1!أرفتمتلئ،ص1!أر1هل)نىيزلاكينيآ،1ربجعلهاإلنتكصتدنسلا2

حش.1ثؤ

.لرب1أنا..مقيماسي1رلهيثوشعوتيإحفظ021

بهم:1فتتنجسو1يخر،\لعر1تقصدوولا3،لأرو1هستحصري\فى1تلتفتولا31

1طكم.لرب1أنا

.لرب1أنا:1طلث1لقولشيئ،1وجهكربولأشيب11مفدفم22

لنزيل1عندكمليكنو21فلاتظلموه1!فكم،فيلزيلبكميزفى1vذر22

هصر:1رصفيلزلاءكتملأنكملنفسلث!احبكتجهبلدكم،كإينبينكملسط1لمقيم

1طكم..لرب11ظ

لكمتكوفى26لل.1لكيلولوزد1و1بحةليولالحكم1ليتجور،1لا25

لذي11طكمبلر11سا:ىدلوسنإيفة"عادلةوعادلمآلث1عياروعادلةين1رمو

مصر.1!كلمنخرجكم1

؟لرب1أظبها..1عملو1وأحكامى،وئفى1ثزجميعقحف!1!
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لححمنويهااالتغليد90

ن!ة!!هالل!

الربأنا،قدوسلأني،قديسيناستكونون1:مقدمة-12

يةلضعائرأومقدسةشرائع:3-8

اجتماعةشرائع:-18

11أئعىشرأحفظوا11:أ1.ن

شعانريةأومقدسةشرائع:3أب-اآ

اجتماعيةشرائع:؟36-3

...كلهاشرائعىأحفظوأ11:خا،صة:

مكلومات

إلىالانتسابوانما،الفضائلممارسةأوالأخا،قي،الكمالليست.القداسةا-

وتكصت.حياتهطيلةاللهمععا،قةفييعيثرالتمدعوإسرأئيلىفكلاللة.

بشأنوالشعائريةالاجتماعيةلل!ثرائعالأساسكونهافيالقدأسةشريفةفرادة

(.الموضوع:أدناه)أنظر34(.،23)آإسرائيلاجكمنوعمله2()آاللهقداسة

بالحياةيتعلقماكلااامقذسا1يعتبرودحينعناالأقدمونيختلفالمقذل!.2-

فلا....اغ،الجث،الحرب،الدم،الخصوبة،الجنسيةالممارسة:وبالموت

مابقدربالتة،يتعلقدنيويموماالعهد:عنيخرجالانسانحياةفيضء

.مفدسهومابهيتعلق

أيضاولكنه؟إسرائيلجمماعةعضو،المواطنهويبا!ا.والغريبالقرسا3-

تجاه)وليسالغرباءفتجاهالبلد.يسكنجاءالذيالغريبأيالمهاجر،ذلرن

.واجباتالعهديفرنر(المجاورةالشعوب

31
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الللفللا

.الحياةأحترامج(ينعفأ؟الأعثر(بشالحهق؟العدلأ(ب:يتعلقماكلا!نثوا-ا

هنا؟تردالىالوصاياهىما2(،0)خرالعشرالكلماتبين2-

T-المختلفة؟أسمائهممعالشرائعهذهفيالمذكورينالأشخاصكلعنابحثوا

العب!ادة.الضعفاء"،11،العائلة،الإسرائيليينمحاور:أربعةفيأ-صعوهم

ةءللقلاتلىامسا

نأكلأنبوسعناليص:المثالسبيل)على"محرماته"مجتمعلك!!.المفوعاتا-

وهي،محرماتهلهالذياسرائيلالىبالنسبةاتالحاهيوهكذاحية(.أوكلبا

وتذكر.r(ا،26-92)آالسائدةالوثنيةالممارساترفضالأولىبالدرجة

اللةبأن،91()آالملبسفيحئ،والنباتيةالحيوأنيةالأحناسبينالفصلشريعة

الفصل.بطريقةالعالمخلنط

تمتدالمحبةووصيةضعفا.اكثرهممنخمىأنللشرإئعلابد.القريبمحبة2-

34،ا7A-1)آالجماعةفيديجواالذينالمهاجرينباتجاه -.)rrولكنها

دونالآخريحبأنالمرءعلىيستحيل18(:17-)آالتأنيبعنتنفكلا

مئ:)راجعيقترفهالذيالشرعنلل!ضحفوالشجاعةالحريةلهتكونأن

18:5A-1.)يهوديةقاعدة،يسوعقبلمسبقأ،كانت،18الآيةوخاتمةا

9روم27؟:01الوأساسية :،)r01الوالغرباءباتجاهتطبيقهاؤصتعوقد:

.)92-37

الأولى،الكنيسةفيتحظر،اليهوديةالمحرماتكانت.طاهرةالأطعمةكل3-

وبينيهودياصلمنالمسبحيينبينالأفخارستيةالمائدةفيالمشاركة

وبولس،بطرسبينأنطاكيةفيالأزمة)راجعوثىإصلمنالمسيحيين

:7)مرااطاهرةالأطعمة"كلبأنفأكدسبقعويسه(.1-4أا:52

فيالوثنيينلدخولالمجالالغذائيةاقىماترفعسيفسحوكعك!ذا23(.-18

9-16(.:01رسليافا،فيسب!إرؤيا)راجعالكنيسة

ri
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البريةقتمردات

16-17()عدد

؟.اشرانيذ.3يانةفيئاننقن!تد!)شكفى.فقغسنهدةأت3نقرر!ايةت!اغر:........

::السلطةعلىلقلأدأيككساتايتين9ريدهجاتالكددسفرمت16-17والفصلان

أنجرىجهـةمت؟ملإليحلاوثيتوتجمرد،جهـةمتملإبمبىضدداثات؟أبيرإكليقلإد:

آببإف1موإلر1ثافىوديلاو.ينقلاتبنيمهاربنلؤ!حوتكبز161

رنجلآهنوخمسوفىومثفىهمهول!ىعلى1ر!مو2!1وير،بيمنقلتإلن1ودو

أجتمعو\2و.لجمح11لىفىئدعصولذين11لمشهورينلجمابئ1ركماءمنوهم،1ئيلاسربئ

يطلرب1وفقدثسة،كئهالجطعة1إفىإ"كقاكماطمط..1فلوووط!ردهوسىعلى

*؟سصلر1جباعةعلىتتزقصعافىبالكماقماوسطلا،

وففىجماعتهكلولؤرحكلغو5،وجههعلىسقطصهولىدلثممح"ثتمأ

يه.1يقرثههيختارفلذييه،1ئهفيقر1لمقدئ!وهنفىهوهقبلر1يعلم9كد:طم

يخعها1ألقووثيهاظ!11!وف!عو،جماعتهكلو؟لؤرحمجاهر،لكم1خذو1:هذ1!صنعو

؟لاويبيياكفاكم.1لمقلاسثفولرئث،1خاره1جلرفأي9،كدثربئ1أط!1بحؤر

إثهألزذصكمإدعندكمأقي!ل9..يلاوبي؟1أكلعولقورح:موسىقل"ثم

أهام1تقفوولمربص،1هصسبهبنبخدهة1هولمتقوإابهوثؤبكمئبل1إسرباعةهنئبل9!سو

تطبوفىوأنتمهعلث،لاويبيئإخوتكرسائر"أنتدزئك0\إنهمخدهولفا؟لجطعة1

هوفجماعلث:كلوأنتجتمعت1لربئ1علىفلذلك11أيض!لكهوت1

أليآب.أبتيوأب!1م1ثاددود!هوسى1!سلو12عيه؟ا!1تتأهروخىط!وفى

فيلتمئناوعسلا،حليباصلبصناتد!!1رصهن4\ئثصأصعدتناأقيعل12.نذهبلاققالا:
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لحح!نوتيالتخلي!ا90

ثبنأتد!عق1رإفىلابانك9aذلث؟كؤقعينا!ثنفسثمنتجع!حتىلبرية،1

فس؟1هؤلاءعيود1فتقلخ1كطيت.كروموحقوفىدث1هيرولا1دخلتناوعسلأحيعب

أخذال!الييالدمتهط،1فىتيفت*لال!ب..جدآوقافىهولىفغعب15*.نذهبلا

*.هنفم1حل!إفىأسأتولا!!9هنهمأح!هن

وهي\نتلرب،11هموفيعتثأنت*كنلقو!ح:مو!عىففىثم16

مجمرتهكللرث1\نا؟1ردزئو1يخ!همابحؤر1وألقوجممرتهكلويأخذ!1غد؟رها،رفى

ووضعو\مجمزتهكل8"لطخذ*.جممزتهكلوهاروفىوأنت-مجمرةحسيرو-مئتيى

رجمغ91رها!ود.موسىبم1لموجم!خيفةبابعلى1نجخو!آووقفو11فقؤونا!9يخلا

كئلا.ثلجطعآلرئب1فيفتجلى1لموجملإ،خيفة؟لبجمندصكل*1لجطعةعيهماثؤ!خ

يلانيلجطعة1هأهعن1أنفبرد11قائلاوها!ردمولىلرث1خافي02و

بمعثر،كل12!وإلهياألثفم،وقالا:وجهيهماعلىفسقط26لحظآ*.فيسافثيلا

قاثلال!ىمولرب1قضسنب12؟"تعضبكئهالجطعة1وعلىسند!يخذط1وخلر

1م؟و؟ئير1ثافىودثزرحمسبهين1فى1ليحومنإتجعديطا:لجماعة!وقل1كلغ36

1ئيل.لعيوخ"إل!رو!1ءهوهفعىوإنر\،،1ظفىد1فىوهفىهوسىفقاأ15

طم،لماف1غ!وولا1!،ثأشر1قير1خيبمفي1ثباعدوقانلأطم:لجطعة1فكلغ!66

1ئادودقؤرخهسيهنقي1حوعن1فتاعدو!6؟خيماولهمجمعبسبعب1ئلألقبكو

ونسطسبهماوبنوهماهمطسنمهما،بب1أبوعلىووققا1مو؟ئير1ناطدوخزخ1م،رإئنس

لأعمافى1هذهجميح!ثأعقلل!لي1رلربئ1أفىتعلموفى1ئهذمولمى:فظفى"2وأطظثفما.

وأعيبو\.ووإفدكلميتةهؤلا؟ماتفافى92.نف!عيتلقا؟هن1كمتلالاوألني

بديعة،لربئ1؟لدنسإفى1فا02ر.سسلي1!لذي1هولربئ1فلش!كل!إنسسافى،يصيث

علمتمت،1لأمو1ه!ؤى1لىأحياذ1وهبطلفمهابكئنفاهافإلتلعهم!لأرصففتخث

".؟لرب11سهالؤدل!!قد1هؤلا؟أفى

مختفم،ليلأ!كل"11إنشقتأدكئه1\لكلإمهذمن1نتهائهعنذ21ف!فى

1فوإللإ.سوجمحقورخوبم!!جاليويولقمهمفإشلعتهم،ورطلأر!321وثتختي

عيهمثة!مق1وأطقتت،1لأهو1هثوى1فىأحياذتفم،وكل"!هم!2ثقبط\،

يخلإ،1مزعندي!هم1حولذين11ئيلإل!ربىجميغثفربئ"3لجطعهة1ييرمن1و؟دو

34
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ليربل1ثطكلتلرئث1عنل!هنظ!خرجت25و؟لأ!!ق1ئلاتبتي!1:قلويلاظم

بخو!.11لزنولذينلحمس!!11و1لمتن

بصامر1يرثصحصبئفىلكاهن1هاررطبن1رصلعار1مزه2ثاتلاموسىلرب1كلمصو11لأ

نفولبلإ،لقاذيمذصسصتقدلحاطين11وبثصصامرصلأد2بي!د\،ذادص1ويذرقيقد1لمومن

هقهسة،ف!!تلبلر11طآفدقتقدلأللا1لمذ.نحليطءفطرفةعظنغهظوليجعل

1نبل؟؟سرنبيئ؟نصعستكوو

لتكوفىفؤهاث!ثؤفى،قى1قدففاليئ1ثئحاير1مجاهر"لكاهن1ألط!1ر"ثأخذ

نسبمافيومنكاهنكررجليتقآآلالكيئيل،1إهـمرلبي1كرفي5للمأبح،كطاغ

علىلرث1تكدصغكماوصاكإ،كقورخفىثيكولريب،1لئحبرقصبحؤد1\فامصطدوفى،

هويى.صلسافى

1ف!فد1:وقالووها!وفىموسىعلىلغل!1ئي!!ي!1إل!ربيئجماعأفتذهرت

1فىلتفتا1أنهصمافى،هارورل!ىموعلىلجماكة1جتمعت1ولكاد،!و؟لرث1فععتص

أط؟1فىوهاروفىموسى"فألىثرث1فيغطاهاوتجلىتدبالغما!1باذ1لموعد،يخمة

1لموعد،حب!مة

لحظة؟ليثافنيهالجطعة1تللث"عن1أنفبرد01طنلاهوهـمىلمرثي*فكلغ!1

ولخذها9ناريخعهافعحولجمرة31خذطاروفى:مودىقالو11وجهيهما.علىفسقط

بافىعنلا،كفر.ولجماعة،11لىفسبرطبلاذهب1آرتخوروأفق1لمذبح،لؤقهن

قافىكماهادوفىثأخذها12لفمربآ".1.يدألتوقدلرتي،1لذ"فىمنخربئقدلغفب1

بخور!1ثؤفنح!لسعب.1ليبدأتقدبة\لفر1بأذلجطعة،1وسطإفىأهـمرغو،موسى

لذين1فكاد"1لفربة.1فكفت1!أحياء،و1لموتىيرووقف"12لسعب.1فيكفر!و

جحصو!15قورح.بسبسبصماتمن1عدمئة،وسبحصألفاص1بصبعةصكرصبةبالفر1مالؤ

لفربآ1كفتوقد1لموعد،يخمةوللب\فى،موسى1فىطروفى

دزثعأثزهنهمخأ1ثيل!وإسر!1*كلغ!بيقانلاموهـىلرث1وظطت16

عشر!ثزى،يي1أبإوللفم،بيولطح!بعلى!عطلفمبمهنألببيتكلمن

لأفى،يلاوفرععلىقكأهارودسغ1أماو18ثزعإ.علىحد1كل"و1سغكب1و

1فآ1لموعدخيمآفيلمفروغ1فخو91إوللفم.بيوتيهنلكل!!ب3يكو9حد1كزعأو
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الححمنوت!التقليدا90

كنىصنفأمركعص،ثزئفرتصة1خترلذي1جلفالر01.بكعصأجتمصعجعثلعتلادة،1

عليكط؟لفايتأمزرلق11ئيل1سربئتي1تذهز

ك!"هنثزعأثرعاظ!عطلفمهنكلفسئمه1نيل،ل!ر1بيئ!موسىفكلغ92

ب!يخماهارودوفرغعشر!ثزعأ1ثىلأيآ؟نهم،يوتيححتبعلى!عيم

أدلغد1لي!فىو23لسهادة.1يخمةفيتلر11فاآلفروغ1هولىثؤفع!22ثزوعهم.

عصوبرأثزتع!قدلاويلعيتهوصلذي1هاروددزغ1فاعنلسهادة،1دخل!يخمعصموسى

بيجميح1فىلرئث11فا!هنلفروع1جمح!مولعىفأخربئ"1؟لموروأنفبئ1رهرصو

عه.ثزحل!1وكلهوأخذطلأولز،1يل1ير

إلةلمئحفظص1لسلادة\!؟\4د!!وفرخ!ذ:سىلموثلر25فض4!1

هكذ\ببما،لرعت1ةأمر.عالعىفعمل!مو166؟تويدولاوهمتذمز"فيفتزياع،صعتينللمعمر

عصمأعت

هل!قدوهلبها،خنا11!وفىف!تفد1:وقلموسى1نيل!مو1سربوفكلغ!!6

؟كلفا؟خنا11زوتفيعق"أفعزىت.يرثلر1هسيهين1لىتقدأكل*هن"1إخجم!

ا!ماللآنظلة

I:(`-اr:ربعاننصعوسصعضدتمرعن

صننونةالهىتحكيمإعلان:أا-4-

الخصنجعلىوندمعصعلىتمصن:ا12-5

وتحكيمللدينونةالهىتجل22:-16

المذنبينتبنلعالأرض34:-23

المذنبينتلتهمالنار35:

الكهنوتشرعية؟المذبحغطاء:العلامة:5-ا:17

وهاننموسىصعلىتمرد6:

للدينونةالهىتجاص:7-51

الضربةتنرنفنصهاروناسنغاثة:ا11-5

.الكهنوتشرعية؟مارونعصا:العلامة27:-16
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ماتمكلو

نسلمنالمتحدرونأولئكالآالكهنرتيمارسلا،لاويسبطفي.اللاويونا-

فانهمثانويا،دورأيمارسونالذيناللاويينباقىأما.وحدهمهارون

إحدىمنقورح"،"أبناءمعالحالهىوهكذاألامتياز.هذايعارضون

:6أخ1)الليتورجيلتومن!ثتطىامرتلين"،ى1أولأكانوافقد؟اللاويينعشأئر

بخدمةمكئفينبوابينثموست.(،..اغ44و42مزفيالوظائفراجع؟ا6

الوضعموسىزمنإلىتعيدالروايةأنإلا\(.26:أخ)1الهيكلفيالنظام

(.السادسالقرن)نهايةالجلاءبعدمازستفي،الثانيالهيكلعرفهالذي

منالكهةأماا-16(،4ة4)خرسلطتهفيأخاهموسىيشارك.هارون2-

1(.ب-.339:)تثموسىوصاياالشمعبيعقمونفهم،نسله

)خرللعهدكبرىخيانةأولعنمسؤولأ"الذهب"عجلروايةمنهوتجعل

2(.21-ه32:

أمامالى)الغرفةالقدلمريدخلونتاسذأللكهنةمحفوظانه.البخورطقس03-

مذبحعلىبخورأيوقدواكي(الموضوع8،ملف،جاراجع،الأقداسقدس

الغفرانيوموهوكيبور،عيدففي9(.:الوفيزكريا)راجعالبخور

الأقدأسقدسفيالبخوريقذمأستثنائى،بشكل،الكهنةعظيمكانالكبير،

r(.1-16:21أأخ

اسفلآ

1الفصلفيا- Iتلوينعمليةعبرالموازيينالتقليدينعنابحثواالعدد،سفرمن

اسموتحت(روبينأبناءلدىسياسى)تمردوابيرامدأئاناتهىتحتمختلف

فيقورحاسمأنوأعلموأالكهنة"(.11وهارونضداللاويين)تمردقورح

لاحقأ.أضيف232-4الآيات

اللازيين؟وظأئفهىماالروايغ!ت،هاتين.مموجب2-

؟هاروننسلمنللةغ!نةالمحفوظةالوظائفهىما3-
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الححعنوت!لتقليرا90

ةءللقلاتلىامسا

فيالبتعلىاللةلحملئستخذمممارسةإنهاللديخونة.الإلهيالتحكيما-

الضميئول،إلىحئينسيزلانبأنهماوابرامداثانئنذرفموسى.الترأعات

معه(،والخمسينالمئتيز)معرقوحالةزفيطبيعيآ.موتأيموتاأنعنعوضأ

البخورناراصبحلقدبه:آسبالمفاالطقسعبرالزاعيحسمذأتهالربأننرى

2(.:01أحراجع35،:)16للمتمردينمميتأ

11مقدسةالجماعة"كلكانتإذا2(،:)16شر"51125أ!نظرفي2-

تكشف،العكسعلى،1ه6-:17روايةانألاوسطاء؟إلىالحاجةفما

الشعبكللحمايةاستغائة.ممثابةهوهارونأنشأهالذنيالبخورطقسانعن

كهنةوحدهمونسلههارونيصبحوهكذاوباء(.أمكان)حريقأالضربةمن

برمته.إسرائيلاجلمنوشفعاء،ووسطاء،،شرعيين

بصفته،يسوع،العبرانيينإلىالرسألةكاتبيقدم.الأعظمالكتاهن،يسوع3-

أسرةمنيكنلمفيسوعالجديد.العهدووسيطالحقياتيالأعظمالكاهن

مقودخلالخطايا،عنشفاعةذبيحةرموتهحياتهصزجعلانهإلا،كهنوتية

.(YAا-ا:9)لمجرالسماويالمقدسإلى،بقيامتهثم،

المقديىالكتا-لغة،العبرية

أقين"11معانييعرفوكلنا.بالعبريةكتبالقدىمالعهدنضؤصمعظم

سامية،لغةإنها!(.نخ)=هوشعنا!(،يهوهسبحوا)-هللوياخقإ(،ذلك)!

الحروفسوىئثبتلا-الفينيقيينصناستعارتها-وفدوكتابتها.كالعربية
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الحعنو!التغليد90

استبدلتالجلاء،بعدومناليسار.إلىأليمينمنوتبدأحرفأ(،)22الصحيحة

تحدثويسوع.الفارسيةاصوريةالامبرالغةوهى،بالآرامية،اليوميةالحياةفي،العبرية

شبقتاني،لماأيلويايلوي،قومى)طليثابعدهمنالأولونوالمسيحيون،بالآرامية

المسئوريونيهود،كتبةأضاف،الميلادي11وAالقرنوبين.(...أغتا،مارأنا

الرموزوالقاطمنعدداللأسفار،الصحيحةالحروفعلىالتقليد(،)رجال

به.التغيبوحئ،وحركاتهولفظهالنصمعئوتثبيتالعلةحروفعلىللدلالة

لطلحلماا0لاامه

ثلائة:صحيحةحروفذاتجذورصنئشتهتالعبريةالكلماتمعيأم

هذهإلىوتضاف(.قدوس)!شدق(؟كلام)=ربدملك(؟)!كلم

فعلى.والأفعالالأعاءلصوغمخارجأومداخلثموست،العلةحروفالجذور

)قارن:ميكى()!مالكىقيك(؟)=ميليك:تعطيئملككلمة:المثالسبيل

مالكوت(؟ملكسة)=مالكاه(؟سيماإ)=يملوك(؟ققك)-مالالت(؟ملكيصادق

وأحدجذرفهناك،الأفعالإلى.بالنسبةأما...اغ)تمملكة(ماملاكاه)-ملركية(؟

صيغة-وهىقتل()!قاتال:المثالسبيلوعلى،معانوعدةصيغعدةيغطى

القتل(علىحرض)=-كميقيتيل(؟المبالغةصيغةوهىذثح،)=قيئيل-؟بسييأة

-.المطاوعةصيغة-وهىانتحر()-هيتقائيلى-؟سببيةصيغة-وهى

اقكية4لنة

تعىبالواقعإنهاا؟نفسا01بئؤدىماغالبأإلى"انيفيش1كلمةلنأخذ

ومنهاcanima:)وباللاتينيةاحياة،حيويتقس"تنقع!،ثمومنا،حنجره"عنق،

(،العنقفي)ئحضلد"اجو!س1أيضأتعنيولكنها(،الفرنسيةح+،كلمةاشئقت
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الحعفوي!لتخليدا90

11انيمش1كلمةانكما....أغما(شخبزإلى)يعود"وقبر")ئشتئمإ،و"عطر"

انفسنا1وعباره".نفسىأنااا:المطاوعةضميرعنتعوضأوشخصآ"تعى"أنيمكن

)مز"نفسىظمئتإليك11عبارةبينما،يابسةبحنجرةترحى6(:\ا)عداجافة

وأن-وروحأ.جسدآ،الشخصبهيقومالذيادئةعنالبحثتعئ2(63:

؟الجمالحيئ"و"النعمة؟الثق!هر"فالمجد":أقعيا:أشتهقاقاالكتابياللاهوتلكلمات

فاصلهناكوليس...الحخفيأكانماهيو"الأبدية"؟الفصلهىو"القداسة"

أجزأءالأشياء،بين)ومنرمزأيصبحأنيمكنشيءوكل؟والروحالمادهبين

(.الجسم

دينا!يحيةلنة

إلىتشيروانمامسعقبل(،،مضارع)ماضى،الفعلزمنالعبريةاللغةتمتزلا

وأيجريوهو)العملالمكتملغيرأروتم(تحقققد)العملالمكتملا:رجهها11

)غيرهو"منهو"أناالمثالسبيلعلى:.الترحمةصعوبةنتخيكوه!!ذأ(.سيجري

نأالوجهين"11هذينمنلكلسيمكن،السياقوبحسب(!341:)خر(مكتمل

:.فقيرةالأخرىفهى،الجملقواعداما.المستقبلأوالحاضرأوالماضىإلىيشير

الجملة.سياقخلالصتالمعنئإلىالاهداءيتوجبماوغالبا

لغةإنها.مفخرةيغذولاعسيرأ،امرألي!العبريةتعقمفانذلك،ومع

مافسرعان(،الكتابةإلىترجع)وهىالأزلىالغرابةتجاوزناأنمانسبيآ؟سهلة.

نأهىوالخلاصة...ال!طماتعلىواللعبالمفرداتودقاثقالصوربغئئستمتع

البيبلى.النصفهمإلىبالأكثرالدجوللنايتيح،العبريةاللغةإلىبسيطأمدخلا
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الحعنوتطالتغليد90

المو!!و؟

ا!اويىالإله

والطاهرالمقاس

المقذس

النظاموتجعل،والموتالحياةعلىتهيمنالئالإلهيةالقوىالكلمةهذهتعى

الضروريالنظاملتأمينقواعدالحضاراتولكلى.والتاريخالكونعلئيسود

طقوسكمناك.الاعتياديةوالحياةاسديىتابين،والدنيويالمقدسبينوللفصل،للجاة

إسوإئيلففى.بالألوهيةألاتصالمنتمكنوشعائرالقدسى،المجالفيالدخولتتيج

بالإلهي:صلةلهكانماكلمقذسأ(،كونهمن)اكثردتةمكرسأأيمبندسآ،يعتتر

والأعياد(،)السبتوأزمنة(،الهيكلفيالأقداسقدس،اللة)جبلأماكنمن

أيضا.والذبائح،العبادةوأدوات)الكهنة(،وأشخاص

الف!لي4الطا!

فوضى،)-و"النجس"(وفاق،نظام)=الطامهـر"11بينالطقسىالفصلإن

الأهليةغيرأوبالأهليةفقطوانماوالشر(،)الخيربالأخلافيتعلقلا(انقسام

28-26(.21:رسل28؟:.18يو)مثلاالعبادةوأداءالبندسىألمجالفيللدخول

المرءويصبج23(.:44)خرالفصلهداقوأعديعفمواأنفيالكهنةدورويفوم

المرت،،الجاريالدم،المثالسبيل)علىايثةمعيتنالىمالكخلالمننجسا

كما،المصفيةالجماعةإلىالعودةصتمكنللتطهيرطقرسوهناكالولنية(.العبادات

بعدأو،كالبرصمرضأعقابفيأو،الولادةبعدأوالجنسيةالعلاقاتبعد
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الح!نوتباالتغليد90

شرائعكلتركتولقد7(.مر؟1-215ح)000.1اغبالوثنيينالاحعكاك

غذأئيةممنوعاتاصبحتحئاتسعتإنها؟الهوديالدينفيأثرهاحعذهالطهارة

علاماتهى،الأخلاقيةالشرائعثالعلى،الممرعاتوهذه"كاشير"(.)الغذاء

؟اا-ا.:1)طوالهويةحماتأيضاأضحتأفاكما.رناعتهالربإلىالانتماء

.ern-ا6:8مرنا؟2ا-23:اايه

الا4القدا!اله

مثيللااللة3(60:)أش00011!القويالرب،قدوس،قدوس،اقدوس

:ا5)خرافضلبشكلقدأستهعنيكشف،الإنسانلصاعيعملحينولكنهله،

لهتصنعأنيمكنولائرى،لافهو،والمتعاليالمختلف"11ذاكهوولأنها(.ا

عنالكشفدومأبوسعهأنإلا)يهوه(.احمهيئقظأنينبغىولا،صورة

6-2)خرحضرره راجعا-7،26)أحالقداسةلضريعة!.r0:2)A1-1C؟:

فالشعب،2(.:91)أحاللهقدأسةعلىإسرائيلقداسةترسى3(رقمالنص

مقدسة"واثةالكهنةمنمملكةليتكونونانتم11:لالههمكرسهوالعهد،بوأسطة

سيماأدتة،حضرهفيتعاشأنيجبكلها،الاسرائيليوحياة5-6(.:91)خر

حبكقريبكأحبباا:الأخلاقيةالالتزإمات،العبادةقواعدجانبإلى،هناكوان

.(91:81خأ)االنفسك

بديدبنكدالمقذدمد

خطأةمعويأكل4(4-03:ا)مربرصايسوعيلمس

بالطهارةإلايهتمولاالطقسيةالطهارةلقواعدوزنأيقيملافهوا-17(.5ت)2

تتخلىفشيئأ،شئأ،الأولىالكنيسةراحت،إثرهوفيا-23(.4)7:الأخلاقية

قيصرية:فيبطرس)رؤياالوتنيينعناليهودتقصلكانتالىالطهارةقواعدعن

.إنسانأيمائدةإلىيجلسأنالمسيحيبوسعاصبحوهكذا9-16(.:ا.رسل
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لحعنوتثاالتخلي!ا90

الذي،يسوعجسدانذلك؟كالهيكلمعينةأما!تفيمحصورأالمقذسيعدلمو

يوش37-15:38)مرالبشربينأدتةحضورأي،الحقيقىالهي!ولهو،وقاممات

.(16-317:اقور)ادلةهي!ططضعضذكاطأصبحومنذئذ،2-22(.2:0

لى!لفمفاقلثدةا

الك!نوت؟لماذا

عبرالقدسىالبعد،الفديمةالشعوبغرأرعلىألاسرأئيلى،الشعبعانر

هـيختفلادلةشريعةيعفم)كوهين(،الاسرأئيليالكاكلتفكان.الكهنوتمؤسسة

"الكاهن"معنخلنلهأنينبغيولا.الهيكلفيثمومنالمعابد،فيالعبادةبشعائر

وتعى"،presbyterosiااليونانيةالكلمةتؤديكلمة)ومي"القسيس"أر،المسيحى

1)(11:3عد)راجعالمسؤولأوالشيخ"11بهويقصد(،السنكبير 2-..)i

القدي!الك!دفلى

صفاتيتطلبلاوهو؟الشعباجكمناللةخدمة،أساسهفي،الكهنوت

عنأبأال!صا!تكون،لاويسبطمن،هاروننسلإلىالانتماءمجردوأنما،خاصة

الحياةتلقيمنالاسرائيليينتمكنانالذبائحوتاقدمةالشريعةتعليمخدمةوادنجد.

ألاستغفارعيدففى(.47:1،21حزرأجع22-27؟6:)عددوالبركة

وفيما.الشيخ..بمعنىاليونانيةالكلمةتؤدي،السريانيةعنوالمعربةفسيس.أودسكلمةانالواضحمن)1(

العبريةهينكوكلمةيتزجموالتييينيةالاsacerdote6ا"كلمةتتقصهاالفرنسيةاللغةانالثؤلفونيلاحظ

الذبائحمقرتبمعنئ.sacrilآcateur"عبارةيشتخدمبالفرنسيةيزجماتهناك،اليونانية.hidreus'وكلمة

(.)المعرب
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لحفوتداالتغليدا90

الفداء11"كبىطقسبينها)ومنعدةبطقوسالكهنةعظيميقوم)كيبور(،

إلىيدخلاليومهذاوفي(.16)أحكلهإسرائيلخطاياعنالغفرأنلاستحصال

الاسم.هذاالدقيقالتلفظنفذوقد-)يهوه(الربباسمويتلفظالأقدالبىقدس

البيلىالك!لىفلى

11يسوعالمسيحأكيما،إنسانوهوواحد،والناساللةبينالوسيط11

الأعظمالكاهنبصفتةيسوعيقدمالعبرانيينإلىالرسالةوكاتب(.د2:طيم)1

كهنوتيةجاعةايكؤنون1والمسيحيون(.للقراءةمسارات،4رقمالنص)راجع

طقصيغةليفق"،وملكونى"كاهنهومغضذوكل.(2:5بط)1"مقدسة

لكيولكنيمألوفا."المؤمنين"كهنوتعنالتحدثاصبحبحيثالعماذ،

ورسمدعىبعضهمهناك،الكهنوتهذايعيشوأأنالمغقذينكليستطيغ

ثلاثية:مهمتهمكانتلذاالخدمئ".الكهنوت11وفق،ال!!نةالضيوخ،:لخدمتهم

ورعاتهاللهشعبوقادةالأسرار،وسائرألافخارستياوخداماللة،كلمةخدامانهم

(.الثاني)الفاتيكاني

آبآ

الك!نوتىالتاويخ

كهنةلاهوتعنالبحثإلىالكهنوتيالتقليدمنالمختاراتهذهتهدف

الفصلموضوعيطالعناماوغالبا.كتابتهموأسلوباهتماماتهمومركزأورشليم

اللة،أمر:دفعتينعلىالمخبلطهذاعادةنجدالرواياتففىوالنجبر.الطاهربين

ثم.منوتنفيذه
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الح!ثوييلتغليدا90

(1رقم)النصالخلقةقصيدةأ:1:24-تك

1ا-9:تك V:الحيةالكائنأتوكلنوحمعالأولالعهد

(2رقم)النص:إبراهيممعالثانيالعهد:17تك

.V: 2 2- : 6 p:3-4(خر)راجعقراءتهاالكهنةأعادوقد،موسىدعوة

البريةفيألمحمولالمعبدببناءالأمر1:4-..:25خر

والمعبدالكهنةتقديس:04خر

أنحمامافياللةحضور

المحرقاترتبةا:أح

(3رقم)النص:القدالسةسريعة:91أح

الطقشةبالأعيادتقويم23:أح

الكهنةمعبألمقأرنةاللاويينوظائف:اr-1"1:عد

(4رقم)النص:وهارونموسىسلطةعلىالنمرد:1v-61عد

سنم

الخلقةعجائب

رب؟نفىل11؟،كي

لجلافى1وبلاخ1تجلنتتسز

كالس!ذةبسط،\لسظغ1

قيءفىمرلغما؟بعل"11

ئسلةرلرح1هنلجاعل""1

1عدطثؤعلىلأ!كل5\لمؤسد"1

لقمر!يىش1كتسؤتلا6

154()مز

جدآعظفتلقدإطيلرب1!نلا

1ءكرن؟نذ1لميجسنأنت

1بهعلىغيطته2\لمبادي

ثريئح1جنحة1ررنرهـعلى1

خدأههنر1طيمبومن

لدهور.1بد!1فلاتمزعزع

1به.وققنتلجبال1على
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الححمنوتياالتقليد90

لقربك-زتجيرعند

ثأوديآ1\فى4وتنزصلإل1تعلو8

لاتجاوذه1حدطاجعلت

دلوط1فيثعيود1هفجز\نت0

1،حوجمعصتسقى11 oبرية

لسماء1طورتسكنعدط12

لجافى1غلطتثث!تسقيمن2

كلأثبعهائمئست

كأ1!أرمننجر،خرج

جوهلو1ثبتئنمز!1ثكي

دبلر1\لثإر"تشخ،

لعصثرو1تعشئدهنافى!1

ثنحآل!عوفى\1!إفى

للأوقاتلقمر1عنح11

1\لليلباذلظلا!1تلقي2

يسةلفر1طلبلأفيفىهـفي11!دز1

فتشحبلمسمس1تشرق

شغبه1فى\،نسافىيحزج2

بئ!ياعمالثن1أعظم!ما

بالحكمةجمعهاصندتلقد

ف1لأطر11هي1لمترثعظيم1\ثبحر51\هذ

فىحذلاديثهناكص

لسفن1تجزيهناك6

يرجونكلجميع16

فىفيلتق!تعطيهم"

فيرتاعود.وجهكمخجب91

يخمولؤفى13حهم1!تسحب

46

لفطلزنك!موتيوعند

.فاحذذلتلذي11لموفع1فى

.1لأ!صوجهيغطيفلاتعود

1!بفىيرثتيل

عطسهاحشثوحم!"1وبهالزوي

لأكصافى.1يرهنوتغرد

لأرص1تسبح1عطلكصئرومن

خفزآلبشبر1ولحدهة

لإفن1لتبئمرححمنرو

\،نسار.قلبلجبز"1يسند!و

سه.غرلذي1بيناد1رز

رؤوهـيهاليللفلقريث

لملو؟!.معتغنغلصخور1و

كروبها.عرثتلشص1و

لغاب-1وحوئنجمعحتسعىيخط

1ثلةةطعاملامنيطبر1و

ؤبمق.ملآويهاوفي

1لمساء.عملإحى1فىو

خ!إتثةمنثارفي1فاملأت

ساو.وععغاو1ظتيجوهن

هنه.لتسخركوئتةلذي1ولوياتافى

نه11وفيطعا!ملتعطيهم

يشعود.1فخيريدكتبسط

فىدويعوإلهمتر1فىو
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ت!ماالكحعنولتغليرا9

يخئخلقوفىروحكترسل

لافيلدلرب1جمدليكن31

ف!تعلا1لأ!مق1فىشظر

ج!لا!هدةل!ب1نسذ

كالامي!فى.ليظب،

ططوفى1لأرص1منكأينقر25

نفسي.يالرب1كي؟د

هل!؟!

بقلأ!1جهوتجدبنو

بأعمالهثلر1ليفرخ

قئدخق.صبفى1يلس!

دهث.هاثلةلثأعز

.1كرحبفيلر1ناأها

1ر.لأشر1يخهايبنولا

يشبهأنه.الخالقبجمالالتأملعلى،الحليقةجمالعبرالمزمور،هذايحملناا(

القصيدةبالأخصويشبه.(.مق41)القرنآتون-الشمر،للإلهيأمصرنشيدأ

ينبوعبالئة،أممانفعلالمزموريبدومثالهاوعلىا(.)تكالخلقةفيالكبرى

.حياةكل

اللةتسبيجإلىدعوةأ:21(

ال!مواتكالنورتشععطمته:ب-4ا

2 - oكلهاالمياهيضبط:ا

r8-الأرضوالغذاءالمطريعطى:!ا

الحياةينبامانوالقمرالشمسا-9:23

اللهأنبمالتجاهإنبجابصرنبة24

البحرومسوخهالجمسلهجضع25-26:

الاحياءكلالحياةمنهينتظرالكل27:3-.

التسيجإلىالندأءوتكرارمجدلة35:-31

لهوالانشادب(،35أ،ا)آنباركهأنيمك!ننالذا؟الخليقةفيتتألقأدتةعظمة3(

3T)آبالقرح -f)r.تخصبأقيالمياهفبقضل.يديهبينبأسرهأالعاانذلك

يعطيواللة(.1-5ا.)آويصندفرحينبوعاوكلاهما،والخمرالخبزنجد،الأربز

27-28(.)آطعامهحىكل
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لححمنوتيالتقلي!ا90

11ابحكمة1المنجزةالأعمالهذهكلإزاءمشدشهيننقفلاكيف4(

ليجعلوالخمرالحبزأخذآثره،مكلعلىدثةالضكررفعفيما،ويسوع)241(؟

ويرسل46(،23:الوروحه،نفسهللآبيسلم،تامةبثقةانه،حبه.عطيةمنهما

الجديدلمالعابهشيفتتحيقيمهلكيالقدسالروحالآبله

92-.3(.)آ

...
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االلج!!-

إا!اظ1ا!ا
55

لحفوىا!

1!لاءلفإلآ:متدط.

نموكل:.

،،ه-؟،)\لق*مسيحى،لقفؤر.\

29لق!11؟عبدي1ذهو2. - 1 00،t

53،لق!11لمتأ!ثعبد301

،55)\دق191لمياه\فى1ظلمو.،

وخ,رهولقلؤد:القديمقال!ثم.

.لاعنا!1ةعبادوحيدلمو1:أ"ضمم.

يخ؟ثتار1ثلة1يسيزهلللمنا!:ءال.

لثالي1شعيا1فيىلبهر1فغ11لمو:إليإءة!اطة.

69،ا؟)مز1جديدلزنيطللرب1!نمو:!ة.

51

56

61

65

66

96

?N
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نيالل!افمكيا010

ومتنئا

ال!لاينطية

(55-04)الوالفانجمالفيكلاا

السادسالقرنمنتصففي،الذيالمجهولالبيذاك"،الثانيإشعيا11يدعى

بعدنبؤاتهؤضعتولقد.أورشليماك3والعودالجلاءبانتهاءاليهودبشئر.م.،ق

الملكحققهاالتيألاولىالانتصاراتوكشفت.الروحىوريثهكونهأشعيا،نبؤات

وبدأتالكيلطفحفلقد.الوشيكبابلسقوطأحتمالعنفورشالفارسى

يعلنالثانياشعياراح،والاندفاعبالحيويةنابفراسلوبوعبر.الفرجساعة

.الخلاصاقترأب

بالانثاال

(.مقدمة8،ملف-أ)جأورشليمعلىانتصرقدالبابلىنبوكدنصركان

ئذكر.أمل،اليهوديةسكانلليهود،يعدأ6-562(،0)5الطويلمل!صهوخلال

منشعاعاتركقديوياكينالملكعهدعرفهالذيالسلامكان،خلفهعهدوفي

.r:25مل)2الأمل 2-)v.ملوكهاآخرمعالانحلالبابلعرفتماوسرعان

حفيظةاثارفدسينالتهمريألالهعبادةع!نأعلانهوكان)556-953(.نابونيد

حواليلاقامته،كانكمابأبا!.فيكبيرنفوذلهمكان3تالذ،مردوخإلالهكهنة

وهكذأ.مأساويسياسىمردود،العربيةالجزيرةثهالتيماء،فيسنوإتعشر

.بالطموحطافحلمحاربسائغةفريسة-الداخلمنتزعزعت-وقدبابلاصبحت
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لثاني.ااشكيا010

ا!نبهفىسغبتسست

دحرأنفبعدافتصار.ألىانتصارمنيطيرفورشكان،الآونةهذهفي

546عبمواحرز،الصغرىاسياخوامخه55(،0عام)حوألياستياجالميديالملك

فيظافزأبابلودخل.ريالاسطرالثرممبليدياملككريزوس،علىمبيناانتصارا

القارسيةالامبرأظوريةمؤسسقورثرأصبحوهكذا.ه93عامالاولتشرين92

يحترمفورلقكانولماالكبير.الاسكندرمجىءحئ،قرنينمدةستصمدالى

فيما،كأنتالجاالثسعوبلدىكبيرأأملأأيقظفلقد،والدينيةالقوميةالافليات

التحريرعملياتنشوةالثانياشعيانبؤةعكستوهكسذأ.بابللنيرخاحشعةميسى،

الاباء.الربجماوعداليئالارضالىالاولىوالعوداتالاولى

11ميثعي!ى،قوويىا1

24-45:13(44:)اشعيا

..؟رلثنفيغ9أالقفت.انتهودةفتت.انقخفوينطاندىأننهريبالففكهوق!رشا.......ة

:،رسالتهمتالاولالقسكلفي،والنبيالخلاصا.بشرىممصلةلهكانتهكذا9

تاالربشاءالذيالويني"11هذا6بازاضكلنا9الدهاء،9التحففامتمتوازوبقدر:

ماجملإ.يبثعيل!سبهملإمىيبثبريمه:

تب،سبلهيسطخدبلر11ظ:لبسثن1جإدئدب!من!وولدبتثلر1قل1هستذ"2،؟

ثض!ير1إطتفطل65؟هعي!دفمن:لا!!ق1وبماسطوحديت1لسفو1ناشر

هؤيد26فيوة،1فىعلمهمومحوذ1ءلور11لىلحكماء1ذ1ور1يخرلمعر1ومحمق؟لمفأفى

1:يهوذ*.ولمذرئئعمرين!أورشيح:\لقائل!سله،ه!عدوهتفمعدهكلام
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الثان!اشكيا010

1نها،قث*جفف1\ظإنسفى،لللاويلأ:لقائل!12هنها"1لمتهدأ1قيم1ظوئئبتير،

ئسئبننن"لأورثثنيم:لقانل1ما1ئضا،*وكلمتقمعتئ1رأنتلقورهـق:"1\لظئل

ئدتؤفش!:ولملهيكل

بيرثامم1ثاخفحيمينهخذلث1لذي9لقو!لقلمسيحه:لرب9ق14هكذ501

1هثقد1لير1إنيب.1لإلو1ئقلقولا1ورزج1طمهلأفغ1لم!كحظء1وأخليديه

لطةرمة1كنو!عطك21ولحديد1مغالوكسز1ولنحاس1مصريمحطم1و1لمعوبئفأفؤأ

عبدي"لأجلئيل.1لعر1له1بامملث،دعاكذي1لرب11نا1ليلنعلم1فيلئودفاثن

ولشلرب51\!.تعردقأنت1وولقبتكباممكدعوتلثت!يئيل1لمر1ويعقوب

ين1يعلمولكي6تعرفيا1نتوبزظرشددئكصله.1دونيمنليس،آخر!بهن

مبدع!1نا.آخربهرهنوليسلرب11ظييخرلشنه1قغيربهاوهنلشمس1قصبرق

"1قطريكلا.هذهعاغلرب1\ظلشقاء،1وخالق1طناءوع!اغلظلا!1خالقرلنو!1

لحلاص1عموليبمكألار1لتنفتحبر.1ليوأ1ولئمطر،فوقهنت1ل!مو1!ثتها

منخزذةوهوجإللهيخامعبةمقويل9ذلك.خلقث1لرب1ول1لر.إلضاويئتسة

ويل01د؟*1يددثي!عملث\وتصنح،1ظذ!لإلله:1لط!إلقوفى1لارمق.خزف

قدرلىلرب1فل1هكذ11؟*تفمعين1فاذ1ةتلد؟"رلاهر1ظذ!ألب:يقوفىيمق

ليلؤعوننيكم11قئريدفيبيئ"وعمل\!عمال!يأتي،إسألولنيوبإلله:1ئل1سر

1ناوت1لشمو1بسطتاي1يدعنيعها.لبسر1وخلقتلارص1عنت12\نا1مرهم؟

جملويويطلقمدينيئيبيئهوطرقهجمحلبر.وسأثؤأقمته131\ظلقا.1لؤجميح1مزلث

لقوأت.1رثقالدشوة،ولاثمنبالا

ا!جهالل!نظلة

مررشيقذمالرب-نبوىقولة4424-28:

to::7-الرسالةتقلدوقد،قورشالىموجهنبوىقرلا

وس!وع!عدلصظفة!.صلاة*..45..

معارضةكلالربيدحض-منأقشة:45:9-01

to:اختيارهعلىالربيضت-نبوىقول:ا-13ا.

or
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الثان!اشكيا010

مكلومات

منمحططاتهليحققوثنيينملوكأيشاء،حينأدئة،يستخدم.الوثنيونالملوكا-

نالارمياسبقلقد.الخاطىشعبهاللهيعاقبحينذلكيتمماوغالبآ.خلالهم

الىيعهدفادذ6(.)27:ادلة""عبد،دفعاتثلاثوعلىنبوكدنمتر،دعا

ألمحرر.برسالةقورلق

مؤطرةنبويةاقوالثلاتةهناك.مختلفةأساليبثلاثةهنانجد.الادبيةالاساليب2-

كما؟القدرةالكليالربيقولو...،الربيتكلمهكذا:ألارسالبصيغة

*.الرب*اناالعبارةنجداننا

مركزاما.وهميخصممعالمناقشةأسلوب،ا.9-:45فيالبى،ويتبئ

صا،ة.فهو،الرواية

للقديس،المتسدسللكتابتينية3الاالترجمة)ومحيالفولغاتافسسرتلقد3-

للاشارة"،المخلصالبار...11بالبزفترجمت8،:45فيالخلاصه!رونيمس(

ي3اقطراللا-ليئ:الطقرفيالميلادقبلزستفيالترتيلة)رأجعالمسيحا.لى

.(اتسصيا

الللفل!

الئالوحدأتهىماا،ق!!.علىمرتينتت!صرالتيالصيغكلعنابحثوأ-ا

متناسقة؟الوحداتهذهوهلتحذدها؟

مدهشة؟القابهيلماذاقورلق؟علىالمطلقةالالقابعيما2-

وافعالهالرباقوالالىواستناداانا"،انيهو...انا11العديدةالصيغمنأنطلاقا3-

نكشف؟دتةوجهأتسالنمر،هذأفي

تارمخبئ؟خا،صهوالمقصودبينمأ،الخلقةعنالاستذكاراتهذهمعئما4-

54
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الثانناشكيا010

ةءللقلاتلىاملللا

تكثرلمعافيرأئعأبعدأالواحدبأدثةالايمانعلىالتشديديتخذ.اللةوحدانيةا-

الاحتفالاتعلىيحتجانلأسرائيلبدلاوكان.الوثنيةللآلهةشئعباداتفيه

شعبهمادالذيالخالقألالهذاك،بابلالهمردونخ،شرفعلىالمقامةالكبرى

اللة11موضوع+3رقمالنص3،ملف،\ج،41خر)انيأرالانتصارالى

ونحلص.خالقهوفالرب"(.المخلص

مفهومعناللةامخصطفيالرثىقورشأدخالمسألةتكشف2-ال!ثمولية.

اصبحدئة،رؤيتهعضقحين،اسرائيلأنذلك.الثانياشعيالدىالثصمولية

كانالجلاء،كلالعودةولدى.اختيارهم!تجديدمنيكتضفأنبامكانه

عنبحثسبهفيذاتهاعلىالانياواء:انقيلاعدونالجماعةيتنازعانتياران

عنأبحثوا1(40ملفقيللمناقشةسوال)إنظرالوثنييننحوألانفتاحاو،الهوية

وملتحذدها؟التيالوحداتهىما؟الاقلعلئمرتينتتكررالىالصيغكل

متناسغ!ة؟مجموعةالوحداتهذهتشكل

عندالاناجيلوتتوقف2(..-ا286:)مئالاممكلالىالانجيليتوجه3-

المجوس:يسوعمنأقتربواالذينالوثنيينمنالمشرقةالاوجهبعض

ء-13(،8:)مئيسوعشفاهالذيالبموالد،المئةقائدأ-2(،2:)مئ

:ا5)مئالكنعانية93(،:15)مئالصلباقدامعندكانالذيالمئةقائد

أغ...2(22-في
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الثانياشكيا010

11عبدىاهوذا1

أ-9(42:)اشعيا

؟.التئنجث!ئيامةصصتفئذفصصةتلنهبئةذ9الآالثئثثبدص!ألئأالفخفأصةه!ابئ!ئمصثئ.......

الاله:مجيءهيانماالخلاصا،بشرىانذلك.نهـايتهتحديديصكببحيثكبيرحد

الشخم!:هذاهومت،ولدصت.ممللفب!نلحصلالفاعلخالحصلمخذي،والمكلصصالمحر،

لجايكل؟إإ؟إصذجمىيدىابذإببهإمصب!

جعل!ثقد،نفسيعهفيث!لذب1يمختا!عفئأه،1لذي1عدي1هوذ1

يطموفيسمغولاعوته،يرفعولايصيحلا1للاهم.طق1ئبديثفوعيه،حي!و

طق1يبدييطفئها،لن1لمد!خنآلفتيلة1ويكسرها،لنفآفو1لمر2\ثققنبة1!ع.لسو1

هكذ\5لجزر.1تنتظريعتهفلسر،مقلار1لحغ؟فيئجل"1\فى1فىينيئولايى"لابئهانة.

لذي1منها،يبتمامحلارص1.وللعطوظشرها،ت1ل!ئقو1خالقلرث،11ثلةقال

1بزفيدتزئكلرب1أنا6يخلاروفيلسانرين1ونسمة،عيهالشثعب1يعطي

لعيود1تمصص!لكي،للأمم1تودرذتص1عهدجعلئصصصووجلئلثصبيدكصذ1ر

ثرب1"1ظ!لحب!1بيتهنلظلمة1فيلجالس!1ر،لسجن1هنلاليم1وثخيربئلعإء1

أتتقد9\لاو1تد.حمديلدصحوتاصصولامجديلآصد1صصرلاممي،11وهذ

؟لمخدثات.كمخبر1ظi؟لمحدلأت،فأنجر"كم

56
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ا!هالب!نظلة

الشعوبالىالعدلمجملالذيالعبدتقدما-4:

الربكلام5-9:

الخالق"،الربيقولاهكذا51:

سالوأرندأء"،الربهوانا6-711:

للربوالسبحالمجدا،االربهوانا811:

جديدةاحداثعناعلان9:

مكلومات

تنطبقماغالبأانهأ550-04اشفيمرةy\"عبد"كلمةا!شخدشاا-العبذ.

المعئيتجددلاوهنا.برمتهالشعباليسخصأ،اذنتعى،فهىأسرأئيل.على

العبد.هويةعنبسرعةالكشفعدمبغية،دقيقبشكل

لتوضيحاساسيةوهى،مرأتتا،ثالكلمةهذهترد-4ا:42في.الحكم2-

المسكونيةالقرنسية)الترجمةالحكم"11:الترجمارطتختلفوهناالعبد.رسالة

11..+)، .0 B"هذهلانذلك.لى.!()1(،الفرنسيةاورشليمطبعة)ترجمةوالحق

الدبفيالحقا!فيجدأ،عامأم!تتحملأنفبوسع!ها.عديدةمعانيتضمالكلمة

واقعيا.تدخلااوقرارامنها،المقح!وديكرنوقد،القانوفي-السياسىالحقلاو

اشيأءبينتعارضأ4-5ء0اشفيمرارأونجد،فريدة9الآيةتبدوالجدبد.3-

اجديد"1كلمةتعئوهكذاامقبلة".1او"اجديدة1اشياءوبين،اقديمة"1اواولى"11

خلاصط.وينبوعونهاثى،،افضلوأحد:إنفيوعوألئه،ينجزهما

)المعرب(بيروت-الصشرقدارطبمةفى*الحق"كلمةوردتا(
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الللفلآ

بيزأختلافأتجدونهل،الضمائروحركةالنيرعبارأتحيدأتتفحصونحين-ا

هي؟مابينهما؟برحدةالضسمينلهذينهل5-9؟والآياتأ-4الآيات

اليه؟الموكلةالمهمةهيما؟يتلقىماذابالعبد:المتعلقةالعباراتكلعنابحثوا2-

تبرز؟اليبالصورةهيمايمارسها؟كيف

كخالق؟صفتهعلى5-9،الاياتفي،اليهتيهلهاالتيالمهمةالربيؤسرلماذا3-

السياؤ؟هذافي8()1والسبحالمجدكلمىمكانةهىما

ةءللقلاتالىملللا

مافيالعبدملامحارتسمت،مراتستىيتكررنفيخلاكمنالبد.وجها-

العهدمنوجوهمعنقاركحاانبوسعناعناصرالملامحلهذهانالاهو.ليس

8(.ملفا-ج)انف!!يوشياالملكأوارمياكالنى،القدم

يقلبانمافهوا،جديدةاشياء11عنالثانيأشعيايعلنحين.التاريخفيالجديد2-

..الحاضرفييرتسملماشصورذذجأنمويصبحفالماضى.اسرائيلتاريخمنصفحة

كأللاعلانوشكلامعئ،موسىبقيادةالأ!ل،الخرويغطئالمنطلقهذامن

2(.ا-ا43:6)راجعتألقأاكثركعوجديد"اخروج1

شابيسشهد2ا-ا8؟أ2مىهوذأ.اللةعبدهويسرالجديد.العهد3-

والتجليالعماذمشهذيقييسوععلىالنصرهذايطبقوحينا-42.4:

صحيحةا:42أشعبارةتصابح(،يوا!يهوما71:5؟يوازيهوما316:)مئ

فياستعيدتقد"للأممانورأ1عبارةولرى.ذاتهالنىيتوقعهايكنلمبشكل

والرتنيين.اليهودمخلصبصفتهيسوعيقدملوقالأن32(،2:الوسمعانن!ثيد
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المتالمالعبلى

13-53:012(52:)اشع!ا

انثلأثة.الأنالتثيرفغت!اضنذمىيفرأاثأأنرابغلفكنانألنشيدالخانرفثط.....

انهالاممكنا،فصلهكاتوانفهـو،4-11(.0:5أ.1-949:ة1-9)42:السابقة:

هوانما،تفسيرهيصكبالذي9جدأالدسكلالنمطهذا.بسياقهمرتبملايبض:

ذلكممالذي9المقتولللكبدالذكوريالوجهفازاء.القديكلالكهـدقمكلاحدى:

اولادهاسيكوتوالتي،والمهـجورةالكلاقر،للمرأةالانتويالوجهينتصب،ذريةسيرممأ

5(.لح)اشاح!9الزابناءمتعددأاكت!:ة

ذعرو\كثريند1كما"1جد!ويتسامىويرتقحيعافىئوثق،عبدي1هوذ5212

تتتقمق"1هكذ115دم.بيئةعمو!تهعمور!نسافى1منظرهمنظريغدهأ1هكذشانثث*لي

ماا1وبلنوبه1ئخبزو؟!1!1ؤلأنهم1ههم1ثؤ1لملوكي!ذ1طمهوكرة،1مغ

به.1يسمعو

كفرعئنمت2!فلردث؟1خذرك!ئبفتهئاولمنممحكلاآهنلذي1هق531

فنشتهيه.و!هنظرليه1فننظربها،و!لهمعورة!قحلة،كأ1رمنكافلو1طمه

عنه،جهلو1ئسز"هنومثلبا!!فوعارجاع1وجلرلنال!،1منوهزوكدرىهز3

مصزوبأممإسافحسبناهجاعا1وحتقل1وآ!طهوخمل"لمقدبه.نسافلمهزدرى

جل1منلعقاب1بهفىلزتأهنا،1بشبهعاصيناوشحقبسببطغن5رهذلأفي1ثلةمن

لزب1فألقى،ظريف1فىمالحد1وكل،كالغنمكسافنلننا6سقبنا.س!مناوبجرحه

كنعجبمالذ.يح،11فىسيقكحملفاه،يفتحهفمح!وا1فتوبقسو؟!عوملكلثا.إيمعيط

فييفكرفقن1يخذربالقفماء"بالاكر\هفه.يفتحوأيجززنلالذين11ها!!مت!

http://kotob.has.it



الثانبماشكيا010

،1لموتحتىفئربلثع!هععميةوبسببلأحيا،،11!كأمننقطح9قدهصرره؟

ثمهفييوجدعنفا.وايعنحانه1معلايخاء،1هحوفمرمجه1!لالئر1هعتجرهفخب!9

برى1ثمذبيحةنفشهدزبته1دأذف،أمرلذي1ك1-ذبسحقذ1رفيلرب1و01.مكر

بو!1يرىنفسهتءبسبب99يده.عنينجحلرث1و!فىإولهه،لمرتطذ!ية

ججد"ثه1ند12آثاههم.يحتسررهولكنبربن1ب!ا)1عبديببر!،بعلمهوبسبح

لعصة1مح!1حعيصللموتنفسه1سلغلانه1ء.لاعز1وغنيمة"معلعظطء1يننمب

مطعيهم.فيوسفح1لمكثرينخطيماطخملصوهو

ا!هالب!ئظلة

3 : 1aأذلقدكانالذيعبدهارتفاععناللةيعلمت:1-5ا.

الارتقاعهذاازاءدهشتهاعنالجوعتعثر-6:ا:53

وصبرهالجدتواضعفيتأملهالنىيواصل:ا.7-

.الحظوةسيلقى،لمالأبعدمنالعبد،بأناللةيؤكد:اا-2ا

مكلومات

تكتشف،هىوهاالبريء.ضرباللةال!ظئتحينالجموعخطأيكمنأ-

ايوبسقرمنالقلبلىهىالبريء11وعثره.تجاههالمذنبةهيانهابالعك!،

13(.ملف)انيلر

الذينالأبرارخلاصفيهايختتربروايأتالمقدسالكتابفيالعامالتدرجيذكر2-

)أنظرالمزاميرمنالعديدفيذلكنجد.ويمخدونئخفصونثمومن،ئمتحنون

محنته.فيشعبهيسند1(،4)خرالجرعبورروايةفياللة،نرىكما22(.المزمور

ذبيحةتصحطألىالحثحاريةالمافرداتكلتعبارةافا1(00)آالخطيئةذيحة3-

01والآيةا-91(.57:)أحاذىعنبهائعؤضاوخطيئةعنبهايستغقر

شخصئقدم،بشريةضحيةعنتتحدثالىالقدمالعهدفيالوحيدةالآيةهي

.غقرانذب!يحةذأته
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اسال!

)انا(آأدلةبينالقائمةالعلاقاتحركةهىماقسم؟كلفيالمتكلمهومنا-

)هو(؟والعبد)نحن(والجموع

ها!؟يضايقكماويعثركمارزياما.لمبالأتنعلقالططالعبارأتالانلاحظوا2-

لم؟ألاعنالحديثفيجديدةطريقةهناتجدون

الذيما؟الربعنهيعلنالذيالمستقبلهوما،ا-33.12:قرأءتكملدى3-

الجحوع؟الىبالنسبةتغئر

ةءللقلاتلىامسا

المجلؤين،حمأعةبإزاءنجدنا،جماعىمستوىعلىتفسيرإطأرفيالعبد.رجها-

تعك!خاصةوجودشهناك.النموذجىأصرأئيلاوالام!!اسرأئيلصورهوهم

ناالايوياكين.الاسيرالملكغرأرعلىملكأ،إمنبيأكانسواءالعبد،وجه

مطلقة.ليستالتفاسيرهذه

على،اسرائيلآلامبين-دييزكح!اإنكانأليهودقي،التقذدفي.اليوتبالتفسنر2-

فكرةيرفضأليهودقيفالدين.المشحانتصاروبينالجا،ء،منذتاريخهمدى

متألم.مسيح

فيالعبلىصورةاكتملتفلقد،المسيحيينالىبالنسبةأما.المسيحيالتفسير3-

المراجعفبمساعدةد.rاشنص!!الجديدالعهداستخدمماكث!رألذا.يسوع

عددالىالاهتداءيمكن،المقدسالكتابطبعاتتحملهاالططوالحواشىالجانبية

تبويبها.الىوالتوصلالنصهذامنباياتالاستسثسهاداتمن
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11المياهالىأهلفوا1

أ-13(55:)اشعيا

؟.اخيرندأءنجقثأنجةص،أ1-أسأفالخة.ألقضن!التنن.ت!اضنذالخاتمةفذه:........

المجلؤيت:سيدخلالجديدالغروج!انغلك.اسممنجلقالذيالنبيرسالةسماعالى:

ادقمكلمةتتدةفوهكغاالغلاصا.تجقراتفي!اينكموت،مجددةاورشليكلالى:

نجممبابة%كب؟؟بقمبق:

1\لثزو\هلفوطملاففثةلذين!11به،1\فىجمعأهلفولعطلقإل!11

يسلماففمةتيزلؤفى1ولذ2حيب!بمالبنأو1حمزفئولاففعبمابغبم1\شزو1هلموكلو\،ر

نفولمكم.بالدئمميخيآذهولطيثك!11هـولعآولي1ممعو1؟فيهشبحلاولوتتعبوفىبخز

علىإددياعه!آعاهدكم1فالي،نفوسكمفتحيا1إممعو\لي،1وهلمؤ1نكمآذ21\فيلو

قاندآوآمر9للسعوبولهد\،للشعوبجعلته1"هاءنذ1ود.دبهاو"جمذ1لصيت1فى1

1طثلرب1بشبتعرفكتكنا1مة-تسعىي!ك1ودفاتعرتكن1مآ"اثدعونك1ها5

ثزيبما1!دماه\دعوجد،يو1مدماثلر11لمتمسوإ1فيكةلذي11ئيل1سرقدوسو

يكرفانه1طنا1لىوف!حمهبلر1\4جعيرو1ف!ره،لاييم1رطريقهلضرير1قد

تعلوك!9لرب.1يقولقى،طرطرثكملاوكم1فكا!ليست1فكا!يولفافىلعفو.1

لانه101فكا!كم.عن1فكاريوطرقكمفيتعلوطرثتيكذلكلاركأ1عنت1لسعقو1

صلا!1قيئرو1فىدون،هناك1فىيرجعولا1لسمدهن1لمئنيو1لمطركماينزفى

قى1كلصيفىتكوفكذلك11طعاهألاكل1ر!!عأ1!علز1يؤتيرتنبتئنتبئويجعلها

دي!1!شث!له.وتنجحهاهـثنثئتمبل1لي!ظرغةترجحلافمي:هنمخرج
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1ماهكمباطتافتندثح1يلا4ولجبافى1ولعادوفى،وبسالا!فىجومخزبفرجلانكم11

أ!لفر1وه!دلشرو"1ينبتلعليق1مكاد13بافيلدب.ثصفقلحقوفى1شجا!1وجميح

كأ.تقرلاإدة!إدديةمما"و1ل!بذلدنيكبنو،لآس1ينت

ا!مالل!فظلة

احيا73.تمةتإ!يخاالبربكنمةالتغذيألىدعوةأ:ا-3

شعبهمعابديأعهدأالئةيعقدب-3:5

:الأهدأءأدثةعنالبحثالىدعوة6-7:

الالهى:الكلامفاعلية:ا8-ا

السئموأتصوره:8-؟

المطرصورة:ااا-.

الجديدبالخروحالفرحالىدعوه؟1213

مكلومات

املادأ!دألىالتلميحئذكى،سقطتقدالملكيةكانتفيمادارد.ا-مآتر

عنامدئه()شكصداودمآثرعنسواء،المستخدمةالصيغةفهمويمكنبعودتها.

لدأرد.اللةصنيع

قريبةوألاصغاءالاهتدأءالىرةالمت!الد.عوةتبدو.ألاش!راعتثنيةمعالعلاقة2-

بشكأطتنمولاالديىاسرائيأ!تقيد.فيالمختلفةفألتيارأت.التثنيةسفرروحمن

.متبأدلتاثيربينهايتموانما،منعزل

ارضألىالعودةفيمتباطئينيبدونمجلؤ+تضدموجهة6-9الاياتتكونقد3-

شعبه.ليخلصوثىملكاستخدامفيأدئةخطةشككتهموقدالميعاد،
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اسفلآ

تجدونهل؟منطقيةالمبادرةلكمتبدوهل.الأمرصيغةفيالأفعالالىأنتبهواا-

النصر؟فيوحدة

الفاتحةفيعنهايقالماوبينهناادلةكلمةعنيقالمابينقارنوا2-

أدتة؟كلمةعنللتحدثجديدةطريتهةهناتجدونكعل.اا-ا:04

الأولالخرو!مابينالاختلافاتحمئماالجديد.بالخروض!الأخيرتانالآيتانتوحى3-

الجديد؟والخروج

ةءللقلاتلىاملللا

اللةكلامفيهالهمئبدممائدةالىللجلوسمدعووناليهود.الطعامالىالدم-ا

الح!يمالادبوفي8،3:تثفينجده،تغذيالتياحطمةاوموضوعمجانا.

التعليمبينالصلةايضأالاناجيلفيونجد2إ.ا-ا249:سى3-6؟9:)متل

.(...أغ41لو؟6يو؟3444-:6)مئوالطعام

رسالةيبقغلكيورمرزآصورأيستخدمانهايضا:شاعرهوالبىالصور.2-

تزهر،شتنبتالىوالبذرةوالمطرالغذأءفصور.البشريالعقلحدودتتجاوز

البي.!عافيللدخولكلهالانسانكيانالىدعوة.ممثابةهى

فيوبالخطاب4()يوبالسامريةتذكرأنادنصبدايةبوسعالجديد.العهد3-

يوحناانجيلفاتحةاكبالتاليالكلمةموضوع:يعيدنا6(.)يوالحياةخبز

.(t-ا:ا)عبرالعبرأنييناكا!ةالرسامفتتحواك\(A-ا\:)يو

64
http://kotob.has.it



لثانيااشكيا510

أ!لته!ي!اللتلرقا

ومزدوح!قوويى

رشام)1((بات!يادهأثاريةبعثةيد)علىبابكفيوجدتخزفيةاسطوالةعلى

مديتته،علىالشفقةاخذتهوقدالقوفي،بابلاله،مردوخانكيفيروينصانقرأ

الأقوالوفي.يمتدحهراحالذيتررششخصفيفوجدهنجديد.ملكعنلهابحث

.قورشويوجهالتاريخيقوذالذيهوأئيلالم!!الهاننرى،الثانيلأشعياالنبوية

بلبرملك/تجإر،/لعظيم،/ل!ك،لملكؤدةملك،قورش"//نا

لمللكقميز/بقربع،/لالملطلممناطقملكوكد،سومروملك

لمقمت،،سلميبثمكللإبررخلتحين/نشان..مديةملكالعطيم،

مرروخ،وضحنىقصر/لامز.في/ل!وكيةولملسرور،كرسىلإبهجة

لس./تrيحا/نلىلميومكلوسعيت،ولمسغاقلط...عنىلملاالسيد

مقلملرخاء،فيوحفظتبسلام،بابرلملى/لكبزهجو!ثيوتقدمث

مرروخ،وشز./لقدسةميقعهاوكللإبرمديةع،/نق!وون

،قورش/فاكنى،ل!مهوبجووة،/لمحسنةئاعماليلملاعطم،السد

و!دل،/نجبته/لدي/لابققمبر،وكذلك،يخشاهلملذياللك

/لطمى،وئإمره./لب!وحةفي/مامهحدإنضرلمكلظوسلكن!،جيوشي

الذى191(.ا-)826الموصليالسيحيرصمام!رمزهوبينماانكليزى،رمنامالسيدانالحرلفونظن)1(

اعم!فياسهماAVVعامومنذ.الزمنمنلفترةالموصلفيالبريطانيالقنصلنائبمنصبشغل

النبيوتلوبلواتنمرودفيعملولايارد،هنرىالمعروفالأنكليزىللاثاريمساعدبصفةالئئقيب

ايحضارتينعنالمعلوماثاكتضفاتهاغتوف.ووسصهالعراقشم!منءيدة6فعمووفي...يونس

البابلبة.والآ،سورية
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لمببحرمقع،عمقالمللأمقكلى،عروشعلى/!لسيناللوكك!فة/خذ

ماطقيسبهوبئ/لذيق/ولئك/سفل،مق/لدبحر/ليفؤ!حمق

/لبيحمدؤن/لخإم،فيي!كنونآمؤرو/لذينبلاروصدوك،بعيدة/،

طبر.يقدمقو!بو/باهضةضر/ئب

-م!!.شلملقذ.مة/بولمقعهذهوكد،وشوشولمشورنينومم!مدنولب

آلهتلمليي/عدتمضى،فبمامسابه!هجرت/لتى،رجلةءورلم

ولمئمبممسكقفيتقيم/لآلهةهذهوجعلت،ف!تحكق/لتيك!شه

سومرآلهة/ط.مناطقهم/لىؤ/رجعتهم/!لي!كلجمعتولقد

سيدغفببمشلإلرغمبر،طلملىهاجاءقدنابونيد/لتىكانوكد.-

،بسلام،أسبه!عفى،لملآالس!يدمرروخ،مق/مرعرءوبئا،لهةالآ

/لتىلهة/لآجميبميوكمفلتتضرغكل./!اصتها/ماكنلهطيطمسكن!

يامي،لم/ج!../قد/ومقبو،وظبيرJ'،/لقدسة/ماكظلىلمرجعتها/

بالخرةعليتعووتلبهلطويتكذم

99-9ويهوذا،صاسرائي!!:66العددأنجيلية"،"بهرأريس)ملحق A)

المو!!و؟

الأمنا"وعبادةالتوثيد

5(دا-ه5)أشاآفلا!ل!فاليلي4ا!ب،*انا

فلامئيل.لهايصبقلمبقوةعنهئعئرواحد،بألهالثانياشعياايمأنان

الالهولأنه(.ه54:)أشكلهاالأرضالههواسرائيلالهاننقولانيكفي

:درسناهالذيالأوكالنصبوضوحذلكاكدبقد.لهمنافسلاالهفهوالواحد،
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الثانطاشكيا010

الايمانويتحذد(.ه:45)أشاله"دوفيصنليساخر،ربمنوليسالربانا11

الهيكؤنلم11:والآخرالاوكله،شبيهلاالذيالواحد،هو،كمابالتةالاعترأففي

أيقفيالمتواصلةوالقرأءة(.ا.:43)ألقبعدممط"يكونولا،قبلى

مجالأيتدلا،المثصاقيالصيغصالعديدأكتشافمنتمكسننافيما،0-455

بالتوحيد.البئايمانبشأنللشك

(1دا:54)أفااا!-ماي!ل!ة11

الأخرىأضعوباالهةباضدأدها:القويةالتأكيداتهذهتقترنماغالبأ

سيد،اسرائيلإلهإزأء،فدرةأيةدون،عقيمةتصبحانها.عدمسوىليست

قصوىيضعرنالذينالوثنيينهؤلاءمن،لاذعبش!صلالنى،ويسخر.الأرض

ينذدأنه!حئةكانتلوكماالعبادةلهاويؤدونلآلهتهمصورلصنعمواهبهم

فالذين.بهالمحيطلمالعافيالأصنامعبادة.مممارسأت،عديدةدفعاتوعلى،بشدة

وتلذالومم.سوىبأيديهمئمسكونلاوصانعوهاعدم،همأصنامآيصوغون

2(.90-:44)أشالاصنامصانعىألىالمؤجهالكبيرالهجاءقراءة

اللفميبال!ة4ائ!أليماله

مأديكنلمالأمرانذلك.طويلةمسيرةالثافياشعياتصريحاتبنكسفل!

لكلى،كانتحيثهذأالقدمالشرقأعافيأسرائيلعالقفلقد.الحالهذهعلى

مقاتلةطلبوافالآراميونرئيعى.إلهعليهايملكوكان-الهتها،بقعةوكلشعب

اله11أنأعتقدواوفد،الجبالفيبأساأقليصبحواانمنخوفا،السهلفياسرأثيل

اسرائيلشعبيكونانالمده!قومن23(.0:2مل)1"الجبالالههواسرائيل

كانولوحئسرأ،الواقعهذأويقىواحد.إلهبشأنالتصؤرهذأألىارتقىقدالصغير

مرأحله.بعضتمييزبلامكان
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لثانيااشكيا010

!قثاناا!ا4!مدفلىالتهثلدلىا!ايمانا

علىهقدرتفيهتناقصتالذيالوقتفيأسرأئيل،يكونانالمفارقاتمن

وانماحسب،إلههتفؤقعلىلاالتاكد،الىتوضلقد،المجاورةالشعربمقاتلة

بعدهاومن،الياافرةاشورامبرياليةوطأةيتحقلكانوفيماالفريد.طابعهعلى

،4ملفا،حأنظر4-9؟6:)تثفريدوأنهوأحد،إلههبأنايمانهاعلن،بابل

لمردوخ،العبادةاهةعلىشالحدأاسرأئيلوامححب!ألمحنة،حقتوحين2(.رقمالنص

.التوحيديالايمانعنالتعابيربأقوىيدليالثانياشعياراجالظافر،الاله

ائينالمما)ن

ببحثبلغانمافهوواحد،بالهالا-دانالبشريةاقاسرائيلنقلحيز

.الصورةتضخيماكالمناقشاتأدتمااذاعجبولا.هدفهالىالمتعثرالشعوب

ألينايخيلكما،الخشونةمنالقدربهذاكانتالوثنيةالمفاميمبانالتاكيدويصعب

المجالعنالتصورأتتعذدورا،،الاسكان،آخرمكانفيأومصرففىاحيانا.

ينفىلاهذاانالا.الالهىالكائنوحدذمنالاقترابالىسعواقدالالهى،

لمبشريكانتالنحو،هذاعلىالتوحيدى.الايمانخففالذىهواسرائيلكون

ناشك،ولا،عليهمتوخبوقداليهود.سامعيهممعمشتركةلفةايضآالانجيل

رسلا؟.-9:ااتى)الوثنيينالىترجههملدىاللةكلتتعليصأيلقوا

الأوثانعبادةمساوىبوضوحشحبفلقد،بولساما3(0ا22-:17

ا-32(.8ا:)روم
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الثان!الاثكيا010

قلثدةلى!للهناا

التاويخ؟النهيييرهلى

الناافيينعتا!4اثبماالمهاففاق!ال!

نقئماناستطعناا،اللة؟امنعقابأالجلاءكاناهل1ةالسؤالطرحناحين

الذيالكبيرالفشلاننجدالتفكير،نمعنوحين.تاريخهقيادةفياسراثيلمسؤولية

عقابأكونهمناكثرا!مامانة،علىوتربيةخلاصيةتجربةكأنهبداالجلاءصببه

فالايمانأدئة؟(.منعقاباالجلاءكانهل:للمنافشةسؤال8،ملف،\ح)انضر

اسرائيلإخافاقاتعلىجديدأمعئيخمفئ،التاريخفيالخلاصينجزبإله

انتصارأته.علىكما،التاريخية

يفبثعاللهلح4!لنلأ

إنه.سواهأحدولامخفصإلههواسرائيلإلهبانيعلنالثانياشعيايىلا

بكل،ويعلن،الخلاصبقلىومليبعثمرالمناسبالوقتفيالمسرجعلىيظهر

بهالنفكيرفورئنخزمشروعأ،دئةاذذلك.التاريخعلىاللةسيادةعن،الأساليب

أصنعوانيئحقق،"تدبيري:اللةرنجةفييكمنمصدرالمشروعرلهذأ1(؟1:)46

فالتة.النجاحغير:لاوأحدأهدفاالمشررعلهذأانكما1(؟0)46:اشاء"ماكل

نجاجفيالثانياشعيايكونومكذا15(.)48:قورشمخضطاتئححالذيهو

.(11:)55"فارغةافيكلمىترجعالا1:اللة
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الثانبااشكيا010

التا!ينعاللى!ضا!غةلظ!ة

نأانسلنكلوبوسع.ادلةإخفاقات،بالضرورة،الانسانإخفاقاتليست

الاستقلاللي!راللة،نظرففئ.خا،صيةوإخفاقاتوهميةمخاحات،حياتهفييختبر،

الذيالرقتففىمؤكدا.فشلأالجلاءولامطلقأ،خيرأذاتهحدفيالسياسى

علىكانيسود،الرخاءوجعلاسرائيل(vYAV-)74الثأنيياربعاماخقص"1

تسريالىوالاجتماعيةالاخلاقيةبالانحرافات،ال!ثممالمملكةفي،ينددانعاموس

انتفاضاتبذرةغالباتحملعظضىأندحاراتهناك،وبالعكس.كالاكلةألمجتمعفي

وتصبح.اللهتخادجديدةلأمانةبوتقة.ممثابةالجلاءكانهناومن.حيةخا3

السيأسةالاحداثتنسجوهكذا.والقلوبالعقلياتفيلتحولفرصةالاخفاقأت

الهتدخلعلاماتأنها.معناهتفيبمارلن،الخلاصتاريخلحمةوالاجتماعية

ليخفصه.الفارسىقورشويستخدم،شعبهلينذرالبابلئنبوكدنمتريستخدم

هدالم!دداللقف!ه60اقد

انتم11:أسرائيلشهادةدونمنيدونأنبوسعهيكئلم،التاريخمذامثل

يعيدفهوشهود،شعبهواسرأئيلولأن1(.،:34)أش"الربيقول،شهودي

ا،مآعبر!درونجاحه،مفارقةجملأدتةوعمل.أدئةلعملمجالأبصافتهتاريخهقراءة

مرتبطاسرائيلتاريخأنطألما،الشموليةعلىمنفت!العملهذاانإلا.لمالمتأالعبد

يتوجبالذيالطريق،نموذجئبشكليعيثى،فاسرائيل.الاخرىالشعوببتاريخ

كلتطالانيجبأبراهيمفيالموعودةالبركةانطالما،يسلكهانشعبكلعلى

التاريخ.وراءمافيالتاريخنهايةتصبحوهكذا3(.:21)تكالأرضقبأئل

كنيسةفييتجسدالخا،صفتاريخبدأ.انهيسوعاعلنوقد،اللهمفكانه

المسيح.يسوع
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الثان!ااشكيا010

رأمآاآ

الكبرجماالموافيع

الثانىايثععياق

بشكل4-48()0الاولالقسميتناول.وحدةه4-05الفصولتؤلف

أدتهوحدانيةعلىوالتأكيدقورشومهمةالجديدوالخروجالخا،صاعلان3خاص

ومهمةصهيونبناءإعادةحولفيتمحور)94-55(الثانيالقسماما.الاصنامازاء

:المختارةالنصوصهذهعبرأليد!متنأولفيهىالرئيسةالمواضيعهذهالعبد.

التقيدعوه:11

الجديدالخروص!ث2.-

الجديدالخروجعجائب2:-ا

عدموالا!شامالواحد،الالههوالرب0:2

بابلسقوطالمستقبا!،سيدهوالرب13:

لصهيونالربحب2:-أ

بناء.صهيونأعادة:17

(2رقم)النصالأولالنشيد-العبدتقدم9:

الثافيالنشيد-ا!بدادعوذ:9

اثالثاالنشيد-3العسيرالعبدمهمة:اا

(3رقم)النمنالرانمالنشيد-لمالمتأالعبد:ا53-2:

(4رقم)النص"المياهألىاعلموأ13:1
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الثانعااشكيا010

!.

111يدبدترنيمآدلر-*ويفوا

(69مورمز)

جديد19نشيدل!ب11\نشدو

ممه11كوو؟رل!ب11نشدو

.لمحجدهلامم1يط1حدئو3

؟يسيحوجديرعطيملرب1لافى

مظم1لشعوب1آالةجمعثأفى5

1مامهلجلافى61\لبهاءو

لئععوب1؟ثئرل!ب1!قدفو

ممه1جمدل!ب1قدفو

هقدلمةبنةبزبللد91\سجدو

متئثء"لرت1:لامم1في1لولؤ

؟لاستقامه1لضعوبئيدين

لا!ص1وتبتهج1تلسئمو1إلتفرح1

ثيهاطكلطقول"ر1إيبهج1

آتيلأنهلرب1وجه13\ما!

؟برلدفي1يدين

72

ج!عبمالا!ص1؟0\هلل!ب1نشدو1

بخلاعط.بو؟1لىبو!هن1بئ!زو

بعجائبهلشعوب1جميحفي

لآالة1جميعلؤقورهيب

ت.1لسمو1عغثذي1هولرب1و

مقإليه.ليلجد1ولعزة1

ومجد؟ةعزل!ب1قدمو

د؟ره\فى1وتعالوتقدمةحلر11

وجهه.منلا!ص11؟1هل!!تعدو

.تتزعزعلنئإشةثدنيا1

فيهوطلحر1يهد!

1سجار1لغاب.جميحجشللفلل

لأركأ1يديز6تي

بأمائته.لتلسعو1و
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لمانيااثمكيا010

ملكامزامير1مجموعةالىالمحمكونةملكبالربيضيدالذيمماالنشيدهذاينتمىا(

A-473979؟مز)ايتة" c°.)ومواضيعه،عباراتهمنالكثيرفي،يلتقىانه

الجلاءبعد،الثانيالهيكلليتورجياجيدآيلاثمفهو.الثافياشعيانبؤةمع

(.المظالعيد)في

الشاملالربلتسبيجندأء-3:ا

التسبيجهذاوراءهىالربعظائم4-6:

الربلتسبيحالشعوبألىنداء:ا.7-

.الربملكعنألاعلان:?-3?ا

الفريد.الغنائىالشعربطابعوتطبعهالمزمورهذاتخترقاعضمىحركةهناك2(

لمودالآتيالربملكاعلانألىيؤديالشعوبلككالخلاصرعجائباعلانران

وحدهاللةالىالايتوجهولا،النهائي"الخلاصي!كيالجديدوالنشيدكلها.الارض

الكاذبة.الآمةهباءوعلىاللهعظمةعلىباتوةالمزترويشددا(..:42)أش

ويعكسمميل.لهيسبقلمبشكلثهوليةتصبح،الوثنيينعلىالمنفتحةوصلاته

كبيرأ.رجاخودثانهاالار!ساملكمجىءافتظارع

عنالجماعةتعترحينالميلاد،ليلةاللاتينيةالليتورجيافيالمزمورهذايرتل3(

انقضاء11لملكهاليس1والذى32(،2:الوألامم"انور1هوالذيذاك.ممجىءفرحها

فياصبحالذي15(:ا)مرالملكوتمجئءصتيسوعاعلنلقد33(.:االو

الامملكلبالخلاصالكرازةمهمةالتلاميذويتلقى2(.ا:17الوحاضرآشخصه

1)مئ ': Aالحقالواحدبالالها،عترافالمىمدعوونفالجميه2(..-ا

-6(.ا:2اطيم4-6؟8:قور)1

...
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االل!ه!

1ا!ا!طا!إا!!!

-لحفوىا-
1!لاءمنت1عودمتد!:.

نموكل:.

6،،)\لم!1ذنيممعلىثلة1مجد\.

61،)\دقعليلرب1روص!2.

،،فى)ذيتونتافىلز1وة1لمنادلا.

3،لأملاآيتلرب1يوم،.

سيةثفار1ةلسيطر1:ي!التدقال!ثم.

طيكل1و1و!شليم:ا"ضمم.

نيل1سر1عق1رءادللظ!:.

فىلاخررو1ي!نبياء1:للق!اءة.

،"،)هز1طيكلمحبة:!ة.

لالأ

وللا

M

"5

NN

19

39

59

لأ9

99
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الجلا،بكدمااتبياء110

رمنلتفاا

الجلايمنعودات

الفا!سقه!فى

التيللشعوبحمح،o"9عامسلصىبش!رربابلمىانبعدقوريق،

(.القدمالثرق،01ملف)راجعاوصانهاالىبالعودهالبابليونهخرها

تحريرهمعنالثانياشعيالهماعلنانوسبق،الشعوبحذهبينمنالهودوكان

538عامقورشقرارذكرىالبيبلىالتقليدوحفظجديد.توخر.ممثابة،القريب

المقدسالكتابمنألاخيرذالاسص!!وحمى36:23:أخ22-4؟:ا)عز

(.العبري

ا4!ا!ااقفىالي

الملكا!ن):هرششبصئربتهيادةواللالييين،الكهنةس!قافلةاولكانت

ئهبتالحآالعبادةاوأفيحملتقدعاما(،ستينمنذخليقدكانالذييوياكين

استؤنفتفقد،أورشليمهيكلبناءباعادةيقضيقورشقرأركانولما587.عام

لأنذلكأنطلإقها.بعدالبناءاعمالتوففتماسرعانولكنسريعآ،فيهالعبادة

علىاستولواقدوكانوا-العائدينباشلئكحبرايراالبلاد،فيبقواالذيناليهود

كانتأرضفيوأستوطنواجاءوأغرباءأيضآهناكوكانواراضيهم.بيوتهم

اصعةالمقاعاصمةالسامرة،أهرأخاهالعداءصنالناتخةالفوضىعنفضلآ.مهجورة

ماإذاعجبولاألمحاصيل.فيأثرهاالجفافلفترأتكانكما4(.)عزالفارسية

.مزدهرةاحوالهمكانتالذيناولثكولاسبيمابأبل،فيالبقاءالمنفيينبعضآثر
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الجلا،بكدماانبيا،110

الفانجماال!لبى

زربابلالحاكميقودهاالمنفيينمنثانيةقافلةوصلت52،.عامقبيل

منكانا)هلوزكريا-حجايالنبيانوسعئ.يشوعوالكاهن(يوياكين)حفيد

اعقابوفي.الهيكلفيالبنإء.أعمال.مموأصمةالعائدينإقناعألىأيضأ؟(العائدين

ذكردونمن.يشوع،يدعلىالهيكلدشند،15عامفيأي،سنراتحمس

المنفييئباسماء3كثيرلوأئحشكولاكمناكشكانت.(22\-64:)عزالبتةزربابل

العودأتهذدحرلألاسثلةمنكثيرويبقى.جمتأخرةتبدوأنهاالأ2(،)عزالعائدين

بابل-فيبقواالذينالمنفييزشحأنالأسئلةمعالحالهىكما،جوابدونمن

هذهففي.الافيالقرنفيعزراوالكاحسنحميامنهاسيولدألىأسترأضمنهمرمن

يطلقالثانيلاشعيامجهولتلميذوبالاخصالاخيرون،الانبياءبرزالمبهمةالحقبة

الخاس!.القرنفيملاخيعنفضلآ،الالثاشعيا.اليومعليه

وويثعليم01علىالفهمجد

65()اشعيا

بناءاعادةقبلاستؤنفتقد538،عا!،اورشليكلفيالكلبادةكانت

سكانهـا.متفسمأففدتانبكد،اسواردونمتتزالماالمدينةكانت9.الهـيك!

علىيخلمكانمما،الشتاتمتالحجاجتوافدالكبرىالاعيادفييشاهدكان،لكت9

المجيد،مستةبلهـاالىفتطلمالنبياستبفوف-الكلالميالملابمالمدينة

إلإل!ى.ابجصبوربمصل!
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الثلا،بكدماانبياء110

إر"2!عيلث.1شرققد1لربئمجآو1ثىوقد؟فى*لؤ!ثث1ستريثؤمي1

لرب1يسرقعيكولكنلسعوب،1يشمل1لمظلملغما!1و1لا!!قتغطيلظلمة1

"!!ثغي1قلث.9شر!ءلي1لملوكوف!نورفيلاهم21فتشر،جمده1كأيموعيلث

فيتودبيلاهنبنوفيإليلث.11توو1جتمعو1كلهمنظري:1وحوللثط1فىجمنيلث

فمايلث،ويشرحثتلثويحققوتتهلي!تنظرينجنثد5لورك.1علىئحفلنوبناتلظ

هديق!وجمفةفى1ئكرتغطيلظ،لإيل1كثرةll6مم.كنىيأتيوإلمجظلبحر1ثروةتحوفى

قيد\،غنبم!ك!لربئ1بتسايحببثرودذها!وبير\،حاهليىيئتوفىلثطهنكلقم

جلا4.بيت1محدو!فقيمذبحعلىتصغدمخذ!ث،لظيوتيلقوإليلثتجتمح

وشفنتتظرنيلجزر91\دعشاثها.11فىكالح!!وىلفط؟،لطئروفى1هؤلاءمق8

1طلثلرب1لاسموذهبهمثفشهمومعهمبعيد،فيببنيثلظيتي1لمقدهة،ليترفيق

يخدهونلثكهموه!في1ر1ل!وفىيبنولفر؟ء1ربنو01جمذفي..قدلانه1ئي!،إسرلقدوسو

نها!\ئغتقلائط،1دإيوإللثوتنفغ11!حمتلث.رظيوفيفربتك،كفبيقيلالني

لى11لمملكةولاهة1لاد11ه!كهم،ليلث1وئحفزلامم1بلنىلمجث1يؤلىيلأ،ولا

لشديافى1رلصرر1ليلث،1يأتيبنادجمذ12خرإثيئخربلامم1و،لقبكللثلاتعم!

فيتردعذبوزث1لذفيوبنو"1قدقيتطئهر1مجذر،قدسيهكافىجم!عا!لزيئبض1و

فدينةويدعونلثبلث،1ستهادفنكلقدميلثلاخاممبىويسجدمنخ!،يئن1

يئر"لامكروهةةمهجورلنيتكود1منوبدلأ15"1ثيل1سرقدول!*ع!هيوفى،لرثت1

لاهم1ل!ف!عيرترو'6.فجيلجيبماوسرو!1لدهورثخرلتجعللظحد،1بلث

آتي!1.يعقوبعزيزرفادلجث،مخلصلثلرب1ظ11لنىرتعلمين"ليماي:1لملوكوترفمعيى

ربطلحدبدلخشب1بدلو؟بخطس\طديد4بدبالففمةآلتيولنحال!1بدفى؟ذهب

يالعن!بعدمنلائسمح18برآطغاتلثومنسلاطلحإ!ة،وأجع!قفاذفي1بدل

"خلا!1!فيتدكير!1هـصبل،1رفملثيطلتحطم1ولاولا؟لدمار1دف!لثلي

1بلار،ولاييرثبفيللث1نوربعدمنلشص1لاتكود1إثشيحاوإلوإللث

لا001جلاللثيكوفىلؤ!1\بدثأوإطلثفييكوفى1لرببل1ليل،ليبصئهلقمر1
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الجلا،بكدn،انبيا110

وتكونإلدب،نو!1فييكونلرب1يان،ينقصلاوقمرثثبعذ،منكسلثثلرب

دزعهو1لا!ص.يردثوللإئد1!9إلركله1\ويكودشعبلث1نقفت،قد!خلث!ولم

ظ1عطمة.1هةيصيرلصغر1ولفأ1يميرلقيل162تحجد.1وبيدفيوعملكرسي

هيقيماته.فيذلثث1عخللرب1

ا!هالل!نظلة

صهيونعلىبضرقالربمجدا-3:

مكانكأنصاليهاالشعوبنتقاطر4-9:

الشعوبثرواتمنالمدبنةبناءسيعاد:اا-6.

7A-,والعدالةالسلامستشاهد:ا

الوحيدنورهاالربسبنرن5:2ا-9

وازديادهنمالاسرائبلييزاهتدأء:12-22

..ءمكلومات

البدوقباثل،وعيفةمدبان:الضرقمن.م!صانككص!بهودأالقوافأنتحمل-ا

مدأروصت(؟01ملا:وسليمانسبأمل!صة)راجعواليمنسبأمنالتجار؟

كانتسئفناهناكانألاالبنابرن؟(.هم)هلألاحماع!يلييزقبائ!،ونبارن

علىالفييقيةاخستعمردشيحث!،قص:المتوسطالجرغربجزر"،ص11ايضأتصل

ألاسباني.الساحل

سب!يلعلى16)حزالجلاءتبلماانبياءلدىكما،مشخصةاورشليمنرى2-

انتزعالذيالجلاءبسبب،الحزن.مملابس،والدةبامرأةمشثهةوهى(،المثال

كماوبناتهاابناءهااضستعيدالنهرضرالىمدعرةول!ضهااولادكيا،منها

54.أيقفي
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الجلا،بكدماانبيا،110

الللفله

ماوثنيوز؟اميهوداورشليم؟الالاقادمونهمقنجيدأ:القصيدةلاحطوأ-ا

السفن؟وهذهالقواف!!هذهبألضبصايستقطبالذي

وجهاتهناترونالا؟القصيدةهذهلنيألامممعاسرأئياطعلاقاتهىما2-

هي؟ما؟العلاقاتهذهالىللنظرعديدة

هذهفي.ورمزيغنائىهوماوبينتارخىهبرمابينتميزوأأنتستيايعون3-هل

الفخمة؟اللوحة

ةءللقلاتلىامسا

نتذكرادتبوسعنايتناقضا.اندونممكنانالتفسيرأنهنفيين؟نبردمامحتبا-

(ا-14ا37:حز"اليابسةالعظام)11الجفيينعودةب!ثأنحزقيالنبؤات

ومنذئذ،1(.7-522:؟اأ-ا:04)أترالثانيلأشعياالفرحواعلانات

1(...-6ا41:6)زكاورشليمباتجاهالشعوبححفكرهتياووت

-ا2:)مئالمجوسروايةفييستلهمهامئ:كصوذأ.أليوم!ئقائمةزالتوما

.)12

كانتفاذاالجلاء.زمناضلماتبعداورشليم،علىأدئةمجدالآنمنذيشغ2-

فياللةحخوربسببإلاذلكفما،الشعوبوتستقطب،مشرقةالمدينة

للسامرة،خاضعةإقليمية"ولأية11بل،عاصمةبعذتعداإذ،والآنهيكلها.

الديىبعدهاتجدهىفها،الفارسيةالامبراطوريةضمننائيةاصةمقاضمن

.(43:01أنر)راحعالشعوبكاطخاهيلعبهدورألاسرائيلانذلك.الحقياقى

فيمدينةتعدلم26(:4)غلابولسالقدي!عنها!ذثالىالعل!اورشليم3-

يقمانمافهويهوفىي،اصلمنالمسيحيينعلىيردحينانهذلك:اليهودية

العهدفيالرمزيةالمدينةوبين،القدمالعهدفيالهرديةأورشليمبينالتضاد
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الجلا،بكدماانبياء110

اليهايتطلعالتئالبشر"،بيناللةامس!ت1،الكنيسةانها"أفنا".هىالىالجديد

الرؤياهذهشتستلهم؟2-27(،،11-ا20-3،:12)رؤالرؤياسفرراثى

.06أيققصيدةمنكثيرا

ووح!الر-!لئ

61()اشعيا

البتة:يفمسوالكلولكذهـكل،الي!وحيةالىبالرجوعشرغواةدالمذةيونكان

:هؤلاءيشجمان.الئالثاشكيا،تلميذهعلىوثان.ألنانياشكيااعلنهالذيالانشراح:

هو:وها!اللهخلاصهن9يذتظريكلودوالكلالذيتالمحمقميت9الخايبيتالاسرائيلييت:

:"يبمبدبابمببطيمبارهببثبرىينلت:

جبر1و1ءلفقر1لأبسز1رستيئوقشخيئلرب1لأفىعلي،لرب1لسيد1روح1

شةلاعلن1للمأسورين،وبتخيبما1لمسبييرعنج؟ثزظدي1ولق!ب،1هنكسري

صهولط،دئحي3الاجعلدئجن.1جميحعزفي1ولاوو،\نتظ،ويو،ب7لر1عندرظ

3!وحبدللتسبيح1حثآو1لئوحبدفىلفرح1يتورلرفاد1بدفىتبئ1لاهنحهم

1لمافينجآأخبرد"ويبنوبها،يتمجدبللر1تكر1و1لمبرئغ!فىفئدكو،vpعيا\

فجل.جلت1وهدمر\لمخرئآ1لمددويمددود!،لإلا1قديمت1هدمزويسيأود

1بمهـ6\ما.كرأميكموحرأثكملغريب1بنوفىويكوغمكم،ويرعردلاجادب1ويق!5

تمخروفى.و.عجدطلاهم1غىولكبرفى1النا،خدقآلكمويقاللرب،1كهنآثعدعرذ

فىزيرثو،نصيبهمنه1فىيهتفولذي1يلخز1وبدلخجلكم،يضكففى1!لدل

هبغغ،طق1فحثبلر1نا1"لالني.طمفىيكوإلديوكزحمفاعفآثأ1صرفهم1ر
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0 II،الجلا،بعدماانبيا

يتهمذروشغركأ9إدديئ1!د1طهدهمو،لحق1في1لم!فأةفىعطيهم،1لظلمو1لنهب

لرئي1كهابا!ذريةلأيفمثفميعرآهم!منفك!لسعوب،1يرول!لالتهملاهم1لي

كلىولحلا!ى1ثيابلبسى1لانه1الي،فينفيوتبهجلربئ1في01\سز-سرو!9

فكما19بزينتها،لخذىلئ1كالعروسوبألتاجيتعصبلذي1كاثرنلبر،11ءدبر

لبر1ئبثبلمر1لسيد1-كذللثمزروعاتها،ئتبثلجنة1وفيلقائخبربئ!لا!11د

م.لام1جمح1مأ!ثتسبحة1و

ا!هالل!نظلة

البىمهمةا-3:

9 - f:البىنداء

شكرفعلى:1-11.

مكلومات

كل،بينيةبوبسنةئحتقلنجانرسطتقداح!نوتيةاالشربعةكانت.اليوببل-شةا

حضارتنا(فيخير"اسنة1)اصجت"الربعندرضااسنة1انهاعاما.طسين

ولا(.ا.25:)أحوأملاكهحريتهيستعيدانواحدكلعلىفيهايتوجب-

الاحوالكلفيتعكس:لكنها؟الواقعفيتطئهقالشربعةهذهكانخاإذاندرى

الاج!ماعية.للعدالةرائعأنموذجأ

كرش،:يعىامحميح"،1اسممنهاشتقشالذياماشاح"1فعلان1(:)1مسيج2-

الملكعنعوضا،بتلاقىالكهنةرئي!كانالجلاء،بعدومن.بالربتمسح

الملك:الموضوع5،ملف،اجرأجع93؟:أأما!؟16:13صم)1

روح.مموهبةالمعطرالزيتويوحى4-9(.92:)خراحتقاليةمسحة(،المسيح

.تامبشكل:تكرسهالممسوحالثسخصفيتعلغراألىالقوةتلكأياللة،
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الجلاءبكدماانبياء110

اسفل!-

.الافعالومشتقاتالفاعلونألاشخابر:لاححلوا-ا

ئرستل؟هوقنوإلى(؟افعال)سبعةالمرستلمهمةبالضبطهىما2-

المهمة؟هحمأتكشفدتةوجه3-أي

ةءللقلاتلىاملللا

ذاته،التي،للبعضهر؟الفححاهذافيالمت!طمهوص!؟كهنةرئيسامن!أ-

فعلكما،مصداقيةلمه!تهيعطىكىلدعوتهيحديالذي"الثالث"اشعيا

الذيالجديدالكهنةرئيس،الآخرللبعضوهو،4(..وألق6،)أشاسلافه

الربروحمنممتلئانه،الاحوالكلوفي.المسحةتلقىأنبعدالجماعةيناشد

11(.ايب!ث!ر1:)باليونانيةمافرحة"رسالةجملو"ليتكلميرسلهالذي

اعيدواالذب-لئكواوىالاسر:المنفيونهماليهمارسلالذينالمساكين.المفب-2

السنةعلىوكانالفئر.كلتنيعانراخذوأبلجيدإ،ايستقتلرلموديارهمالى

تدابير،بالمناسبة،وهناكالمبغددت.كلاندماجنشاهدتجعلناانالوبيلية

الكصامل.الخلاحنعهدفاتحةكونهاعنها،ألاعلانيتماقتصاديةاجتماعية

r-أمامكهنوتيأدورألهمإنإذ:لكهنةالاسرأئيليينك!ئثتة6(.)آالربكهنة

الذينالوتيونهذا،باختياركىتعترفوسوف.الاممسائرأجلصتالدة،

فصاعدأ.الآنمنذسيخدمونهموالذيناضطهدوحم

:4الرنفسهعلىويطبقهالناصردمجمعفيالنصهذايسرعيقرأالانجحل.4-

المرضىمعتضامنهعبرفعليأ،اللة،ملكاعلانفيرسالتهوستجاققا-22(.6

في،يتوقفلوقاانالىالملاحظةوتجدر.صنفكلمنوالمهضشينرالفقرأء

بان4لرنحنتتمةوتكشفلالهنا".انتقامايوم1:العبارةهذهقبل،مرجعهصرد

واليثاخ.ايلياإثرفي،اليهوديةالمواطنةللغرباءيقحيسوخ
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والؤيتونتافيالمناوة

(4يازكر)

شكلصمي،تلفاهالذيالقهكلاكلعت،الفدامىالانبياءفرارعلىزكريا،يكبر

له،يفسرهامتيجدأنالرائيعلىيتوجبوالتيالمكنىاللنهزيةالرأىوهذه.رأى

كانتالتيتلكنفرأ،السبمى9الرسلسلةففي.الرأيويالادبمراجماحدهيانما

السياسيةالسلملةتفهصدوهي(؟ئامنةرأيااليهـاتضافان)فب!الوسهافي

52.صكا!ا؟ربث!ليكلمى؟الجيبية

لؤمه.منيوقظكرجلوإلقظيئهعي1لجكلم1لملاكورجح1

ذهب،كلهافاذ\.لمحنارهيت،نظرني1:فقل!1؟؟"ر1\نتظذلم:وثآفى1

أسه!رعلىلي1ثلسرجأل!بنةرهـبعةشرئيسبعةرعليصا1ثسلا،رعلىوخزألصا

تكلمت"و".يسا!هعنلاخرى1وفى1لحز1ييننعن1هماإحدههاريتوتافى،2و؟لقرب

رةافىهعي1لمتكلم1لملاكقاجاب5باشئدي؟"هله،ظمعي:1لجكلمللملاكرقلت

كلمةفلهقانافيكلميئوورجاب6*.لاباشديهله؟*فقلتثصاتعلمألالم:

لأنت!ها7.ت1لقو1!بقال،حيبروبلبالقوة،لاوبالقدرةلاقانلا!!؟لل1فىلرب1

نعفةيخئهتف:1ويآ،لزخجز!1وسئخيرجسلائق!بحلعطم؟1ط؟رر؟بل1لجبل1!للا

51يخد\بيت،1هذشسظ1قد1!ر؟بل9يدإلى"قائلالرب1كلمةكانتو8؟عليهنعمة

لامو!1يو!ىدر1ر1لمذيفقن01.ليكم1هليئ1رت1لقو1بر1فىفتعلمسئتمأيئ،

جم!وفىسبحهيهأهررنجظقي.يدلقصديبر1حجرويزودحوفىسيفرإلفملع!يرة؟1

يل!علىلزيتونتافى1هاتافىهاوثئث..رتكلمعث11كللا.لا!كل1فيلجاثلة1لربئ1

يدفي1دللذ1لزيتونة1غمتئافى:وقلتظنيةتكلمعثيم16ب!.ط؟*وعلى1ترة
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1فى؟"هذهاتعلملا1قائلافكثمى12لذهب؟*1بهطئسكبللأين11لذهب1نجوبئي

!بئلدى1قضدلو11لمسيحادهسطفى1هذ..فقال11؟سبدنبيالافقل!ث:

كئفا؟لا!ص1

ا!جهالل!نظلة

الرؤيا.بعدماالمطأ(01ب-6)آالصصجزءيتحولانيتوتجب:انتباه

الرؤياوصف-3:ا

الملاكمعحوار:ب01أ،4-.6

الرؤيايف!ترالملاك:

زربابلبشأننبؤاتثلاثأ:1.ب-+6

مكلومات

.ثمابة-!يويةالصالنصرفيكما--هناأنهالا،اللةمنرسولهو.-الملاك

وحى،موضوعهواللهكلامالأنذلك3.رؤأللرائىيشرحلكونهالمفسر،

.اجشرياالعق!قدراتويتخطى

وعلىبالزشا،ممنلئأحوضأوانما،فرئربعدهثهعدانأنتخيلاتينبغيلا.المنارة

فتائا!.سب!ءأوفتيلةمنهاكليحملألحينةسبعةحافاته

مسحةإلى8-9(9:)قضيوثامحكايةفيكما،الزيتونةترمز.الزيمونتان

وعظيم1(.-ب6)آزربابلالملكىالوريث:شخصينلتكريسالزيت

شريكينحجايالمعاصرالنبيمنهماوسيجعلى3(.)زكيشوعالكهنة

اغ...(.12-14،)1:
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الجلا،ئكدما،انبيا110

اللنفلآ-0:0..

الزيتونتين؟وبينبيننهاترونهاالئالعلاقةما؟.المنارةا--.ماذا.تمثل.

أنبياءمعبالمقارنة،السلطةمفهومعلىزكريارؤياتحن!فيهالذيالتجديدهو2-..ما0

الجلاء؟قبلما

بيرتدرجأتجدونهل؟زربابلبشأنا.ب-6الآياتفيالنبؤاتتفيدبهمماذأ3-

؟الثلاث.النبؤأت

ةءللقلاترامسا

الملاكوهوذأرموزها.ويف!ئررؤياهيشرحانالبيبوسعيكنلم.التفسيراث-ا

رؤىوفسمرداتهأدتةسبقلقد.اللةبارإدةوناطقرسركبح!ممة.ممهمتهيقوم

9)7:عاموس - Vأرمياو-3(ا8:؟(:?1أ-\f4؟:)كاشااحمسورةفا2

هحذاتهاالحراراتبازاءونجدنا.بلاغةواكثروأقعيةالرسالةلجعلتنمبنمدم

لاحق.زمنفيدايخالومعا-12(،:47ا-4؟:4)0حزقيالملاك

بابل.فيواندماجهمالمنمينتأقلمعلىا(ابابلمواليدامن)1احمهيشهد.زربابل2-

الذيزكرياأعلاناتبخلافمل!سأ،يححب!لتداود،نس!منكانوإنفهو،

الفرسملككان(.-13اا6:)راجش!وروحيةزمنية:مزدوجةسلحلةتحل

الهيكلبناءعلىاشرفالذقيوكعواليهود"،علىاحأكمأ1ع!نهقددأريوس

لعبالذيداودنسلمنالاخيرالمتخصرانه.ثمس-يختفىولمننهالجديد،

.12:امئفييسوعنسبقائمةفياحمهادرجوقدوطنيأ.دورآ

الىافضىقد،المسيحكرنهعيسوعبادعاءالانهامكان.وكماهنمسيح،يسوع3-

)ومرقر-بشكلالاناجيلانالا2(230:الوبيلاط!رقبلمنعليهالحكم

سياسكطدورلعبتجتبيسوعكونعلىتشهدالمسيحافي"(السر11معخاص،

اعادةهدفهيبرلمو36(.:18)يو"لمالعاهذاستاليست1فملوبهيته.وقومى
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الجلا،بكدولانبيا،110

هوأمما،ايامثلاتةلننيبنيهوما.أدثةملكاقامةوانمأ6(،:ا)رسلداودمملكة

الآبخدمةفيذأتهابتكريى"1ذلكوكل22(.-216:)يواخرهيكل

بصفتهيسوعكهنرتفيالعبرانيينألىالرسالةوتتوسع91(.:17)يووالبشر

الملك-مثالعلىوأنما،هارونرتةعلىليسولكمت"،الاعظمالكاهن11

7(.)عبرمل!سصادلىالكاهن

آقييؤ!/ءإلرفي

r(:1-2:724)ملا

؟.،باثثألققئياصةفخة!ةندةاننث!يةالأننمةأرشفن!نلةةلأخنينمتينتتختغ.......

المةدسا:للكتايصالكاثوليكيةالملبكاتةياةلم!برمتمالةديكلالكلهـدمتالاخيرة

عاء)حواليلنبيالمتىالكلمةانهـا.متىبحسبالانجي!ممنجدناوللحال

ايليا.صكودهلتكذيأييديبلإنةبمنابةالريصيو!مجيءيكلت45(

يصخمقكل:بقولكمسأهناه؟1بم!ثود:يقووبكلاهكملرب11سأمئملقد!21

لعدفى؟1إفىإلن..بقولكم\وتفى،يرهووبهملربئ،1غينىفيعماخدفولسر1

لسيذ1هيكله1فىفجأةويلألتييق!1!هي،ل!1يخعيذ.رسولىمرسل1طغنذ31

ت.1لقو1ربفلآتي،1نههطبه.تفعودترلذي1لعهد"1وملاكتلتمسونه،لذي1

لسظك1مثل"ظرقنه؟هظهوركديقفلذيوهـن.1مجيهيمتمل"يوآلذي21!مق

لاويبى!ينفىلفف!آ،1لمإيكاوهنعيأيخجلس2للئياب.منطفبكمسحوقو

تقدهة"وتكودباثبر،تقدمةمقرتيرثلربئ!كولؤفىلفضة،1وكاثذهبرلمححال!فم
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الجلا،بك!ماانبيا،110

تقرت1و5لقلإعة،1لسن!1و1ولف!يةلإلام1فيكمابئ،للرم!يةهز1ورس!يحو1ذيهو

لألجر1آورورلحالمير1ولفاسمين1ولمعرأيخ!1سريعابرعلى1شاهدو\.كود،للحكيمهنكم

يخشو.لنئ،ولالنزيل1حقفىيهف!موئذين1وعلىليتيم،1ولارهلة1ويهجر1ليلأج!!1

إبم!وهن،يعقوببىلوفى1لزلانتم1ر1تغيز،لالرب11نافالي6لقوأت.1!بقافى

ت.1لقو1!بفلليكم،11\لي"1!جحإرجعومخفظوط.وائفي1ثزفيجدئم!ولئكم

يغرتقولود:.مخذعونينكم1طفى1و1ثلةئجلانساط1؟"1يحذخزجحجمفوتقولوفى:

كئها؟لاهة11نتممخذعونئنكم1ثملعنا،لغنتمقد9لتقادم.1ربالعسور؟خدناك

ففى،بذلنترجربوني،طعامبيىفييكودنة،1لحز1بيت1فىلغش!ود1جمح1طلؤ01

كة"لاتنفد،برعي!كم1كيمقلسماءو11فذلؤلكم1فتحلاهل1ترر1ت.لقو1،لب

ي!عقيمةلكرهة1لكميكوفىولالا!مق1ثحرلكمئتيففلا،لاكل1لأجيكغ1نتقر"و11

فل1رفارلعهية،تكونوفىلانكملامم،1جمغففتئكم116ت.لقو1!بقاللحق!،1

عاسلث؟بم!نادنالوفى:تقوولربئ1قللكم،1علي:1دؤ1شتدتلقد13ت.1لقو1،ب

1فا!1دبطلحدهشبويط\مره1وحفظلي1لمنفعةرط؟طلة،ثدة9بدة:قلعم"1\نكم

\ثلة1جرئو1فلحو\،قدلشر1مانعيفاد1لمتكبرين،لفىباظلآفى1فى15ت؟1لقو1!ب

رممح:.كتبتلمرب1عغى1و!جه،هححد1لو1لرت،1هعفوتكلمحينئذ1016ونجو

ثرففى،حاعثيئفىنرسيكوإنهم!1باممه.1لمقكرينوبلر1لجفي1هاهههذكرة

يخذفه.لذي1إدنهعلىلانسافى1يسفقكماعي!هم،1هـثفقو\عمليو،ت،1لقو1

"Aنه*يعبطه.لالذي1هن1للةيعبد1لذيولسرير،1هنبيار1فىوجم!زرفىفزجعو1ول

ق!ئئذلشر1!نعيجمحو1لمتبهرينجمحفيكوفىىينو!،1لمف!طرمليوم1يئتي1هوذ

وئثرق06غضصلأولا1طمئبقيلاحىت،1لمقو1!بئقللآتي،1يو؟1كحرثقم

كعجوليو.تثبودفىحوفتسرلثعظ،1فيثسفاء1وبر+كس"1لاممي،1لجفور\يهالكم،

لذي1ليوم1فيهكم،11قد1حاهمبىمختهادروهم1د،لاشر1فىسوتدرو111لمغلف،

يبحورفيبهاعيئه1ولى1عدييىهويعةشر1كرو26\ذت.1لقو1!بظل1عشعه،

يو!يألتيفى1تجلبي1؟يلإليكم11\رسلهاذنذ12حكائي1و1ئمقلزيي!،11سرجميع1فى

آتيللاإنالفم،1فىلنين1وقلربلبنير11فىلإلاء1قلوبثر"دلرهيب،1لعطيم1لرب1

؟تجخريم.لا!كأ1فرب1و
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الجلاءبكدماانبيا،110

ا!جمالب!نظلة

بالظلمالربيتهم:217:

أيعفروليديىقريبامرستلهسيأقيةا-35:

العشورديخروألىألاهتداءالىيدعوانه:6.-12

الربضدجديدةادانة:ا-315

f - n:الدكر،نةيومئعذالرب

شتل.المرسيهونأيليا؟بر.!موسىيعةشر:إضافتان:22-42

ج.مكلومات

سمضيمجهولنجئهوالصغيرالسفرهذاوكاتباملاكئ".1يعىملاخياسما-

،بهى1مع-،وسيطةممثابةهواا؟العهكاملا.ك)1ستلالمروهذأ.ا3:وفقهكذا

!.شعبةسيدينالذيالس!يد"11ذاك

:5عاالمثالسبيل)علىالإنبيأءلدفالمألوفالموضوعهذايعلمت.الربيوم2-

قالميةاللغةوتبدو.الازمنةنهأيةفيوالامماسرأئيلدينونةىت2(،0-ا8

الاهتداء:هـهذايبخثأدتةانطالماالاهتداء،المماالدعوةبصددومؤثرة

...(3:7)االمنااجعوار11

rالئا!ارسيةاالديانة-س2(.مستوحاة.)3:ا!وردأ3كعذتكونقدالبر.-ممش

:ادناه)أنظرخثراشعاعذاتمجثحةكس.ممثابةآهورا-مازدا،الخير،الهتمثل

.كلحدنءللترحيبمباشر،بشدلالشص!رمزلوقاوأستخدمالقدىم(.الشرق

.V(78-9ا:الوالمسيح
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لجلاءبكدماsانبيا110

الللفل!

جسيمة؟يجعلهاأنذقيوماسعبه؟علىاللهمآخذهىماا-

المب،إرجعوا11و(ه)3:"للحكممن!-واتقرب11:متحنعادةتبدودثةاقوالهناك2-

النتائجحىما(.17)3:خاصمتئ"نوناسي!ص1:ئموست7(،)3:أليكم"أرجع

تستخرجونها؟الدن

منتظر؟خلاص!يومأممرهوبةدينونةيومهوهلمرأت(،6)ذكرالربيوم3-

ة!للقلاتلىامسا

الزوجةخيانةوبالاخصر،الشريعةتجاهالخياناتليدينالربسياتي.الدينوئة-ا

(69-2::)1العبادةفيالجسيمةالكهنةزاتوتجاا-16(،.)2:المطلقة

يعر!البعين!،ايفنقدماوبخلاف2(.مسار)أنظرالعشوردفععنمتناعمرألا

وغيرالامينينبينالفحنلففطسيتملذا؟ويدينهالائمفاعلهومنجيدآالرب

8(.)3:الامينين

ذاته،الوقتفيمعذةوهى،الهيكلأكالعضوربدفعللعهدالامانةتبدأالعشر.2-

دفعهاكلألاحجامويعتبر22-27(.ا:4)تثوللافقراء(التقادم)قيللعبادة

يعاتوب(.اسموعلى11امخاي!1فعلعلئلعبيوجد)بالعبريةالربعلىتحايلأ

رسل:وسفيرةحنانياقصة)رأجعالثة؟علىيحتالانالانسانبوسعهلمنلكن

1(.أا-5:

المضافةالاياتوفق،ا3:فيالمذكورائرستليكونايليا.عودة3-

24('- r :،)r.بحسبالسماءالىالمخطوفالكبيرالفينماأيأنا،فيمشخحنأ

الاناجيل:فيصدقأليهوديالأعتقاداولهذا9-12(.2:مل)2اليشاعرؤيا

ا-13(..:17)مئالمعمذانيوحناوهوعاد،قدايليابانيشرحيسبرع
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الجلا،بك!ولانبيا،110

أ!لته!ل!الشوقا

الفاويعيةاليعيطرة

وحئ)953(قورشعفتوحأتمنذ،قرنينطيلةاليهودبلادكائت

منامتدتألىالفارسيةألامبرأطوريةالىضمتقد)332(،الاس!ضدرفتوحات

وهواقليمأ،العشريىتبينالخامم!قليمالاوكانتالهند.وحىالصغرىوأشيامصر

1')الفراتورأءمااقليم ranseuphratene)اغرات.أغربفيالوأقعة.البدانأي

ألاولوداريؤسبا.نجل،محررقورلقفبعد:عظامملوكالاشيمونيينسلالةفيوكان

فتحإلىسعئالذىواحشورشاورشليم،هيكلبناءاعادةعلىصادقالذي

وارتحششتا(،94.عامماراترذمعركة،mediquesالميدية)الحروباليونان

ارسلالذممطالثافيارتخضشتاواخيرأاورشليم،بناءلاعادةنحمياارسلالذيالاول

فياممرةالستلبأمأليهوديةفيكانوا)سواءالهودكليبنالوحدهلاقامةعزرأ

الصيففيعقتان:عواصمثلاثالمنوكلهؤلاءانوك.الترراةحول(الشتات

الشتاء.فيسيبو.ليسبروبالاخصاسير(،سفر)راجعوشوشاصوبيا(،سفر)راجع

بفخملتتتمكانتإلاختلافصتالقدركعذاعلىشعوبوحذةانإلا

والتقاليدوالاديانالقوأنينألاعتباربعينتأخذكبير،حدالىومرنةذكيةادأرة

الآراميةكانتالغربيةالمناطقففي؟عديدةرحميةلغاتتواجدهناكوكان.المحلية

القد!يم:الشرق14،ملف)انظرالعبريةمنجدأقريبةساميةلغةوهيالساثدة،هى

ونمكنللعلاقاتالمجالوتفسعالتجارةتسفلالآراميةوكانتاليفانتين(.يهود

عبرلمالعاتفسئرأنها:المزديةفكانتالفرسديانةاما.والفنونالئقنياتتظورمن

ي!-لموليالنار.النورالههووالذيمازدأ،أهرراالخير،والهالشرالهبينالتضاد
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:الجلا،بكرطانبيا،110

معنقيضطرفيكلىالاخلاقى-للضميرالضمانة-وهوهذا"السماواتاله11يبدو

زرادشتللحكيموكات2-26(.\7:عز)راجعألاسرأئيليينايمان

الفارسية.إلديانةعلىكبيرتاثيرالخام!مى،القرنحواليفي)زاراثوسترا(،

5؟(05)قبللفهفىفيالايها!لكقابة

وخلقء،لملسم!خلقلملذيمرزرلمطمور/آلملعظيم/!له+لمن

مقجعدنوقد.رةلإلسط/لبشرعلى/نعم/نهلملبشر.رض/دمعلى

+لمناهير./لجطعلىيحكمعديديق،م!وكصلك،مل!و/ريوس

/!رض،هذهملك/دممم،مهك/للوك،مدك/لعطيم،/للكر/ريوس،

عظيغزرلمطآهوولم"/للك..ريوسرلموقمالى./!شموفي،هوشابلمبق

ملكط./قامنئ/لذمم!ومثر.خلقنى/لذيفهو.لهةدر/كلبين/!كبر/نه

و/لخيل...بىلرجالى/لفنة،/لملكةهذهمنحفى/لذ!هو

بن

وال!يكلىاوويثعليم

الصبى

فيانينيدعلى،بقليل079عاملعد،سليمانبناهقدالاولالهيكلكان

-713:و6مل1)شكولاوالكنعانيةالمييقيةالهياككنموذجبحسبفييقيين،

مكانأنه.شعبهوسطفيحضورهمكانئعتبرطالما"،الربابيت1ويعصتمىاه(.

I)يوشيااصلاحومع.وذبائحوحجصلاد 2 Y،)!!شعبلكلالوحيلىالمعبلىاص
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الجلاءبكدطاانبيا،110

العبادةالمرضوع:8،ملفيوشيا؟أصلاح:المقدمة4،ملفا،)جائيرأاسر7

8-9؟2:دمل)2د87عامالبابلييزيدعلىدمروقد(.اسرائيراواعياد

74 :y5251-ه0الاعوأمبينويشوع،زربابليدعلىبناؤهوأعيدا(،ا-ا

5-6(.)عز

عامابيفايوسخسانطيود.لسه.ضخامةاقلفهو،الثانيالهيكلهذاأما

c 1 6 V4مك)6411عامالمكابييهوذأيدعلىتكريسهوأعيدثمسنوحرر:

الرأئعألمجمعهذا.،.مق02العاممنذوزينهالكبيردسهير!ووسعه6(..36-

استولىوحين-2(.أ:13)مربهالتلاميذواعجب،يسوععرفه،والشامخ

الانتهاء!وسكعلىاعمالهكاشا07،عاماله!يكلوحرقالمدينةعلىطيطس

الغربيالجدارابررهاسالدذ،جدرأنىسواليوممنهيبقلم.البتةبناؤهيعادولن

وقد"(،المبكىاحائصا911آ7عامقبليدعىكانالذي)وهوكوتيراالحثمهير،

أليه.يحجونالذينلليهودمقدسامكاناإصبح

)والئالصخرهقبة0،96عاممنذقامت،المحرقاتمذبحموضعوفي

مناول!،ابراهيمذبيحةصخرةألىالمسلمونيحجحيثعمر"(اجامع1خطأتدعى

أماالاسراء.ليلةأليهخجمحمداقاأ!،الضروبحس!.لئهخضعل!صنهأسلم"،11

وتعتبر.مكصةباتجاه،الساحةجنوبالى713،عامبنيفقد،الاقصىالمسجد

جاءخاومن(؟والمدينةمكة)بعدالاسا،ميئالديرتفيالثالثةالماقدسةالمدينةاورشليم

11.إلقدس11احمها

لاه!إلفيللإ،ل4ا

داودعلينهاأستولىوقد،صهيونتلةعلىوالقائمةالعريقةاليبوسيينمدينة

ثلاثةمنذلاسرائيلالديىالمركز.وبقيت(،هصم)2بقليل00،1عأمقبلالملك

فبسبب.الاسرائيليالشعبلدىالمقدسةألاماكنكلتضموهى،سنةآلاف

اللاهوتيةالاهميةهذهالمدينةأتخذت،صهيونتلةعلىالقائمفقط،الهي!رر

اشاعقدهيهلهقيأدثةبحضورالابمانوكانتدميره.بعدحئبها،واحتفظت
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إلجلاءبكرماانبياء110

75؟13:)132المزاميرعكستهماوصوفيةروحانية ناإلا5-6(.:13لاA؟:

مختمىالقيالمزيفةالهيكلضمافةاستنكرواالذينهم،البتةتنعى!الانبياءتهديدات

ويهجر7(،)إرحراالربهـيبقى.والحقالعدليبغينونالذيناولئل!وراءها

22-25(!:اأ)حزبالمجلوينليحهقالهيكل

علىبكىبللاالمطيكل.فييمنليجاءول!3اورشيم،يسوعأحبلقد

الهيكل،باعةطردوحين4(.-91:144الوخرأبهمامعلنا،والهيكلاورشليم

وفيه-177(.ا5:اا)مرللصلاةحقيقيام!!انا،للجميعمنه،يجعلأناارأدفلانه

زالناهضالمائتجسده:اللةلحضوراخرموضععناخر،مي!ررعنأعلت

القدسللروحهيكلا،للمسيحتكرسمعمذكلطاصبحوفذئذ-22(.ا28:)يو

6قور)1 : r5(.2:بيذاا-17؟

قشةلى!لليناا

ايعرااوم!

الهطفي-ا!

؟2.ا-8:ا75؟:ا2)تكذ.ريتهمبالاحرىاوالآباء،هاوعد

2(..ا-237:)تلثقبرافيهاامتلك.،وضيفمهاجرأنهمع،وابراهيمالح...(.

علىلبالحصوالوعدحولمبنية،نون3تيشوسنمروحئالتوراةأسفاروكل

8(.3:)خر..011كنعانأرضوعسلا،حليبالبناتدرارض،وأسعةطيبةارض11

ايضااو،الجنوبفيوبيرشيباالشماللبدانفهي،النموذجيةحدودهااما

)تك"الفراتنهرالكبير،النهراكسيناء(ثهالقيالعري!)واديمصرنهرصت11

استقرماوغالبا،طبيعيةحدوداالاردنوإدنديثمكل،الشرقومن18(.:15

الآثاووعلمالتاريخوليشهد-4(.ا:rtتث)جلعاد:الاردنعبرفيالاسرائيليون

على.يشهدأنكما،مساحةاقإ!الغالبقيهى،متغيرةحدودبوجوبروأحد،آنفي
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الجلا،بكدساانبيا،110

(.وفلسطين)فينيقيةالساحليةالجاطقفيسيماولاالمن!ةشعوبمعتعاي!

يشوعسفررواهالذيوالشاملألاسطوريالاستيلاءبانعرفناإذاحرجولا

('2-Y)سلحية،ولكنها،وبطيئةجزئيةهجرةهناككاشاوأنما؟البتةتارمجياليس

القضاة.اسفرمنالاولالفصليشهدكما

هبا44لح!ما،للها

امتلاكلتجربةتعرضبعيد،امدمنذالاسرأئيليالشعبأستوطنانبعد

يبقىالذىأدئةاكتعود،!الوافي.،الارضأنذلك.\(t-أا:n)تثالارضر

)تثللعهدبأمانتهم!طامشريبئائي!!اسىصلبيوعطاؤها2(؟334:)حزحرا

بفقدأنالاليمةالخبرةتلكخا،لمنالمنفيونتعلصهماوهذأا-18(.5ة03

هيأنماالاشترأع،تثيةسفرفيموسىيلقيهاالئالكبرىوالخطابات.وطنهم

يدخلاندونتوفيقدموسىوكان-الأردنشرقلننالاسرائيليينالىموجهة

أنهويبدومعلقا،زالماألارضامتلاكانالتوراةنهايةفيونرىالميعاد.ارض

-32(.\.:اا)تثاسصائيلتجياريتعلتيشئءكللانذلكبعد؟ماالىارجىء

فمعاللة؟معبالحياةالوعد%ي،للفردوسرمزابالتاليالارضرأليست

11الارضيرثونانهمللودعاء:اطربى1:ابعادهتحولتوقدالوعد،هذايتحقق،يسوع

موضسوعاو،عسكريةانتصاراتمرضوعالارض"11تعدلموهكذا(.5:4)مئ

!ن.العنفيرفضونالذينلهؤلاءادلهعطيةهيوانما؟الرومانيالمستعمرمنتحرير

تع!!ولنعاشوأ.بقعةأيةفيالاهـض،يبنواانالمسيحيينعلىيترتب،المنطلقهذأ

اورشليم.أليهاترمز"،جديدةوارضجديدداحماء1مجئءمعإلانهائيئبشكل

.(12:1)رؤالجديدة

فل!مطين4ئل!االيلأ

تاريخايدعوها،انللمسيحيينيطيبكما"،المقدسةالارض11عرفت

دولةقيامودطالعشرالقرنوشهد.الزمنعبرحدليدهاتغيرتولكممينطربا؟
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الجلا4بكدما،انبيا110

زمنفيشهد،كما،النازيةأبان)ألمحرقة(،اشواح"1اعقابفي)4891()1(اسرائيل

شعبينحضورتاريخيا:منهمناصلاواقعلأمرانهالفلسطنية.الدؤلةنشأةمتأخر،

التفاوضعبرسياسيةحلولاويتطلببفترضالواقعوهذاذاتها،الارضهذهعلى

الدولي.للشرعوفقاعليها،

.بشدةاستبعادهمايجبأقصيأنمرقفانفهاك،اللاهوتيالصعيدعلىاما

،الارضهذداقلاكلننالحهتانتةمنتسلمتمداسرائيلت!صنأنجهة،من

كلفقدتقداسرائيلتكونان،أخرىجهةومن؟شروطوغيرمطلقبشكل

الكتابيكوناننأسفو7..عامالهيكلخرأبمنذ،الارضهذهمععلاقة

اصولي،منظور.ووفق،مجحفوبشكل،الاحيانأغلبفيأستخدمقدالمقدس

تلك!اوالدينية/السياسيةالايديولوجيةهذهلتبرير

دآآ

الإخيروفيالإنبياي

لمنغ!ث!ابهما

حول-052عامالىترقىوححى-الخمسةالنبويةاقوالهتتمحور

يهتمواكىالعائدينالمنفيينالىشديداندأءيطلقوحجاي.الهيكلبناءمثمروع

زربابل،يحيىوحجاقي(.1-4ا:1)الخاصةبقفحاياهماهتمامهمقبلألثة،ببيت

2-23(.0:)2المنتظرالمسيحبصفتطداود،وريث

الحركةاعتابهفيونشطت1791،عامبلفوروعدمئهاانطلقالتيالسيامميةالملابساتئخفىلا)1(

f)-47991عامحربصئمخضتحتى!صهيونبة A،اسرانيلبينالخلطنرفضنحن!كانمافكان

اليهودبينمستركالتوحيدىألايمانلانذلك...ئوحيد!يسماويكديناسرانيلوبينصهبونيككيان

الابمانبجدالواحد،الالهببهوهااسرانبلابمانففي-.حدبنالمواولهم-والبهردالسلمبنووالمسبحببن

)المعرب(.الاساسيةئوجهائهماويسئقبانالمميقةجذوزهماوالاسلاميالمسيحي

79

http://kotob.has.it



الجلا،بك!طا،انبيا110

ياكل!لممف!

والفصولا-8الفحسول:مختلفتينحقبتينمنقسمينفيهنميزانينبغى

.9-14

عنتعلنرؤىسبعشكلفيأضبويةأاقوالهتلقىلحجايالمعاصرزكرياا-8:ؤلن

يعيدانيتوقعانهيفسرها(.ملاكبواسطةرموزهافكيتم)رؤىمسمقبليةرؤيا

أعلاد(.3رقمالنص:4)زكالهيكسلبناءويعيدالملوكيةزربابل

أليونانيةالحقبةمطلعفيمجهولوهونجي،الثانيزكريابصددنحن:91-4زك

اسرائيلمنالصغيرةالبقيةانجلص!النهائيئاللةتدخليعلنانه03(00عام)حوالي

1(.0!-)9:لمومسامتواضعمست!.ممجئءيبشركما1(،4؟ا3-2:ا).

الراعىكصورة،بالسرمحاطةزالتماالجديد-العهد-تبناهاعديدةصورهناك

1(.:9-13:)12المطعونصورةاو7-9(:13و7-17:ا)1

ماافلىسيفل

هشذاعشرالاثى)الصغار(الانبياء.ملفمنمقطعأأخرمؤلفسمى

اورشليمفيتكلمفقد)ملاكى(.رسولي"11ا(:)3:ملافيجاءلماوفقا،الاسم

سيماولا-9(،ا)2:وتراخياقمالكهنةتجاوزاتعلىليحتج045عامحوالي

يرجعالتيالاسرائيلييناقوالاماا-16(21.0:الزوجاتأطا،قشأنفي

؟ا-3135:؟17)2:عميقةإزمةوتعكصالتهكمطابعتحملفهىصداها،

4(.رقمالنصراجع

الفالقالفمك!ا

تلميذهو،مجهولفيالىالضخماشعياسفرمنالاخيرالقسميعود

صعوباتومزقتهماهالهم،خيبت-وقدبابلبنالعائدينف!لى.المانيلاشعيا

89
http://kotob.has.it



الجلا،بكدولانبياء110

فيالخلاصهذاعلامةيرىإنه.شعبهلخلاصيعملينفكلااللةانيعلن-العودة

؟6-062)أشالشتاتيهودإليهايجغفصاعدأ،الآنمنذالئ،اورشيمنهوض

2(.اورقمالنصراجع

نرص

ال!يكلىمحبة

48)مزصر

روكك1!أخب

لرب1د؟!1فىنفسيوتذوب2ت!عظق
هأوى"جدولعصفور1

خقا11فريخطتغح

وإطي.ملكيلقوأت،1يادب

بيتكلس!دطوبى5

عزئقمبكللذينطوبى6

ثااد11ديبو1مرؤ1!1ذ

بابزصكات.همتغمزلامطر1ةباكورو

يس!وفىذ!و؟1فىدزو؟من8

ت1لقو1فى11لرب*إيها

1نظرلرتياللهم1

ديادفىفييوط11\فى

1طييتعتةليلولؤف1و

وقزل!هـود1لا"\لرب1

يخر1ينصنحلا

1لمعكلثلاففيناوبى3

99

ت1لمقو1يادب

لحي.1للافىوجسميقبيويهلل

نصشتلآايماهآ1و

مذ؟محكعند

تسبيحكفيلايكفؤدثألفم

إثك1لطهزقلوبهمففى

يإلغمنهجع!1

عهيور.ليالم1!ةيتجلىحى

.يعقوب؟1"وأعيغعلاثي1شمع

تصناثنص.مسيحانجهو1فىو

1ياءكمالال!1يضر!من

1ر.\1ف!رخيا،فيثسكى1خرمن

لجد1ولعمة1يقمث

لكطفى.1ليثسائرين1عن

ت.1ثقو1دبياعليلث
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الجلاءبكدماانبياء110

الواجبةالعبادةوكلت،الرببيت،للهيكلالمؤمنمحبةعنالنشيدهذايعبرا(

أرتفاععلى)وهيأورشليماكالحجىسو6()آالصعود"11هذاوما.تجامه

.الحجاجمسيرةترأفق(-134أ02)مزالمراقى"11مزاميروكانتم(.008

الهيكلتجاهشديدحبصرخة2:2-3(

الفنأءأت!لعصافيرو-تواللاويير،للكهنةهنيئا4-5:

أللحجاجهيئا:6-8

الكهنةرئيصراجلمنليتورجيةصلاة:ا.9-

الربمنبالقرب،في.الهيكلالسبمفرح:اا-2ا

!الربفيثقتهيضعللذيهنشاا:3+

فيايسيرون1للذينوسعاددومجدنعمة:بركةمنعهواللةيسك-نحيثالهيكرأ3(

ابراهيم،؟9:01تكنوح،راجع،21)1أنقسامدون،مستقيما-وقلبهماالكمال

.والفرحالسلام:وعلامته؟ادلةحضورعندأثمبحثهوانمافالايمان.,(:17

13(.)1أحدايخيبلاوهوالثثة؟الىمؤمنيهالربيدعووالوم،

الح...(،؟213:يو42؟2:الواورشليمالىعديدةمرأتيسرعصعدلقد4(

ول!صنه37(.21:الوالهيكلقبالةالزيتونجبلفييمكثانلهيطيبوكان

مسيرةفياناساأتباعهاكالمدعوونالمسيحيونكان،6(:ا4)يوالآبالىالياريق

أورشليمباتجاهحجهىوحياتهم1(؟1:ابط)1عبوروفي14(:13)عبر

ماياعليلشالسلام11مريمألىالتقليدية3الصلابهانتلقد26(.:4)غلاأمناالعليا،

أنهالواقعوفي7.الآيةاس!مسماةوهيالدموخا!،وأدي11عبارةتعضمن"الرحمة

ألاسمهوو"ألاكية"2(؟22-5:4صم)2اورشليممنبالقربالباكى"وأدي11

جميلة.لثمجرةالشبى

...
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ا!مل!!

اإلىإ!الى

إالىإالأا!!

ليثئوىا-
ئي!1سر1حكماء:!م!.

نصكل:.

8،)ه!للحكمة11ء1!ند\.

11-23،)هملحكطءت1هشور2.

031،)هثلشأدت1ذأةإهر3.

لأ-"،!نسيدكالموتلؤيلحب0،1

حبناشيد1و1هثافى:القديماليثمق.

هشخصةلحكمة1:ا"ضمم.

1طي؟1أبسريحبلاناث!يد..1سفر:للفاقلثةءاد.

لاهثافى1سفر:الق!إءة!إطة.

،\ل!جل...")مز9؟طوبى!ة:.

153

155

915

NI\

116

125

?11

12،

126

12لا
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شي!لاناأنطك!9طثاللاا210

وبعملتغنيا

ايعرائيلىثكطك!

يعى،رهذا؟.الحكمية)الأسفارامح!صمةاسفاىبقراءةنبدأالملفهذأمع

منذأققه،أسرائيلفيحكماءوجدلقد،الواقعففىالجلاء!بعدماالاتظهرلمافا

سفريوبالاخص،النهائيةصيغتهاتتخذلمالحكمةأسفارأنالا.الملوكيةزمنبدء

مجهولة،الاسفارهذهوتبدو.وبسببهالجا3ءبعدألا(،13)ملفوايوبالامثال

منتمكنناوهىالاسفار،سائركل!أهميةتقللاانهاإلآ.رواياتتتضمنلاكونها

اسرأئيل؟حكماء،أذنهم،فمن.أفضلفهماالجديدالعهدنفهمان

الللنفلىكماالبااطض

يتع!نفكان:لشعبهالسعادةيؤئنكيحكيمآيكونأنالملكعلىكان

والخوةبالفطنةايضأوانماحسب،التمييزعلىوالقدرةبألذكاءلا،يتصفانعليه

مثالعلىحكماء،%يمحتكين،مستشارىأكالحاجةعنفضلا،الكلاموفن

النموذجي،الحكيميصبحأقالملكعلىوكان4(.ا)تك!نرعرنلدنطيوسف

السياسىنجاحهايضأولكن،حكمتهكانتفلقدالمليد.نظرفياققه،كسليمان

ناعلىبرهانا،الهيكلنجاؤهسيماولاسبأ(،ملكةبهأعجبت)وقدوالاقتصادي

منهجعللذا9(.5:مك)1ح!در"حابةوحدأاسعأفهمأاحكمة1منحهاللة

والحكمة،الجامعةسفريايضأ،الاناشيدنشيدولسفر،الامثاللسفرمزلفأالتقليد

الجا،ء.بعدكلهاالاسفارهذهكتبتبينما

يعئلاوهذأ:الشيوخالىتعقد،قريةأومدينةأيةفي،السلطةكانت

أنهم.والخبرةبالسلطةلهمئشقدالذينالاسررؤساءوانما،الشنكباربالضرورة
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لاناشيدانشير9مثاللاا210

العائلةرئي!على،البيتفي،يتعينكماتمامآ،مشاوراتبعدقراراتهميتخذون

كلحقوقالاعتباربعينآخذأ،الجميعمصلحةبدانجريقرران-الأباو-الجد

نالاولادهم،الوحيدونالمربونوهمأ،هل،علىيتوجماوهكذأ.وواجباتهواحد

بالغينمنهمليجعلوا،سليمحكمتكزينعلىويساعدوهمخبرتهماليهمينقلوا

ا-6(.:ا)مثلالمحشقبلحكماءبللا،مسؤوليةذوي

الثحل!ضميا4النإه

فيالحكمةنطاقانتشرمعأ،وللتربيةالملكيةللسلطةالمزدوجالسياقفي

اعداديتمكانحيثالكتبةمدارسفيتلاقياالمحورينهذينانذلك:اسرائيل

الجاحتعنيكانتمابقدر،المعارفوسائرالعلمتعىالحكمةتكنلموالمرظفين.

،المثالسبي!!علىالمقدسبناءعلى)قدرتهالفنانمؤهلاتبللا،الحياةقيادةوفن

تتصفان،سلطةأيةمناكثر،السياسيةالسلطةبوسعوكان-6(.أ31:..

كماعادا،.تكنلموانحئ،فعالةوسائرأيفترضالنجاحأنذلك:بالغموض

لنوبالتاليكذبآ؟وحئواحتيالآوتلاعثأاغواءيصبحانالكلامفنبوسعكان

حكمة.يبقى

والخبرة.وضميرهخبرته:كبريينبوسيلتينيتمتع،ينجحلكى،والحكيم

يتلقاماالىتلكأيضأولكنهاشخصى،بشكلالمكتسبةاتقكةتلكاولآهى

ذلككاط:بحملوكهمالاقتداءعبراو،وأمثالهمالاخرينرواياتسماععبرالانسان

علىويحصلالشرورليتجنب،للظروفوفقأبمصرفكيفيعرفانللمرءيتيج

يمكنفهو،والمجتمعالاسرةفيالحياةقوأنينبفضلتكو!الذيالضميراما.السعادة

الحقبحسبالحكمومنالمظاهر،تجاوزومن،والشرالخيربينالتمييزمنالمرء

.ائباعانبجثاللة،منآتيا.مموجبهالمالعانظاميكونقناعةالىيستندانه.والعدل

الآخرين.معكمامعهسليمةبعلاقةالعيشمنالمرءيم!تاللة"()"مخافةشرائعه

سعيدأ.نويكرفينجح،اللهامامااابارأ1يكونانألىالحكيميسعىوبكلمة
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شيدلانااونشي!مثالالاا210

ال!ة3المب!تن!دةثصة

علىبأنألادق،الشرقكلفيكمااسرأئيل،فيسائداألاعتفادكان

شعبهلدروالرخاءالنظاميؤقنانلهلتسئ،إلههقبرأمنملقمآيكونانالملك

وأدتالغموض!لاتهاالىالملكيةالسياسةأنتكاساتأزاءولكن(.-ها:11)اش

أشعيا،هوذاالحبدماء:غمرضريفضحونالانبياءراح،المتتاليالمملكتينسفوطالى

الدبلوماسية3مساوماتهمسيماولاحزقيامستشاريبشدةيعارضن،المثالسبيارعلى

-5(.ا03:)الق

الفردىاوالوطىالنجاحبأنللمؤمنينواف!خاأصبحالجلاء،خبرةومع

فهو:اللةلارادةامانةمسألةأى،كينونةمسألةوانماذكاء،اوحيلةمسألةيعدلم

علىوالقدرةالعهدفيالعيشأكا،الحقيقيةالحكمةيمنحانيشطيعوحده

يكونان.ممعئاللة"،"نحافة:النموذجهذأتوجزواحدةعبارةهناكالاهتداء.

هذاكانهناومن.ارادتهلتتميمواستعدادبادتةحسزبواحد،آنفي،للمؤمن

؟7:ا)مسلاللة"مخافةالح!!ةرأس11:الامثالسفرمؤلفيعلىالعز.يزالشعار

-9(.ا:2رأجع،9:01

الحكمة.اتنداي

(8)امثال

ففثي.فختففةازفنةالىترنجغثمتيباتت!ثهةلمحتالأقثأذشفريختألط.......:

لك!مقدمةبمثابةالجلا،،بكلدنمتب-وف1-9()هث!الاولالكتيبخالقة:

حيثالمدينةبابعلىقائمةانهـا.نديةوكأف!اتنطفالحكمةهيذي-الكتيبات:

النجاح!سبي!الجميملتكقكلتأتيفهـينداءاتهـا:لتطلف،يجتمكوناويمروتالك!:

ايته.سبي!:وبكلمة،والكدل:
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لاناشيداونطدي!مثالالاا210

تناديلالحكملأ1هل1

م!ولظ؟ئطبقلالفطنة1و

على1لمسمطرف!ؤوسفئ1ففةو2\نلا

.لدروب1هفزقوفييق،ل!1

1لمدينةعدثغرب11لإلو2بنب

ظت!:1تفذهدخلفي

ظدي1لتاس9إيهاأيئكم"

صوني.خه1وثبشر1بي1فىو

لشدتي1إلها\لدهاء51إدقمو

لجفال.1إللالقلب1فطنة1!ثطنو

؟لعظئمنطق1فالئي1!1!عو

1ستفامة.لثفى1فخو

فىيتمتم!لاقئ

.شفتايتستقخهلسر!1و

لر!فمي1ل"كل!1لو

1ءوجموتي.يو1ثيهالش

لفطن1عندد1كللاشد9

جدو\ولذبن1عند1ستفامةو

1لمعرفة.

لففئة1لاطذجمط51\إختا،و

لحالص.1لذهب1على\لعلمص1وففتتو

للآلئ1منيخثرطكمة1فاد

تطويلا؟لالنفائس1كلو

لدهاء11ساكنلحكمة11نا

لتدإير.1علمجد1و

:لشر،1بغمق1لرب)!فة3

601

ثسوء1طريقوهولز9ولبهر؟ء1

إئغفعتها.قد1غلخد1وثم

فيقلتو1وة1لمشورلي"

.تولجبم1لمطلفطنة،11\نا

فىيللكو1لم!فى،بي5

عدفى.هوطفىيشزعولعظطء1و

فىأسويرلطءلرؤ1بي

جمين.لمسر1لقظة1جمغولزعطء1و

يمبودنئلذين1حب1!1\ظ

يجدوني.1لي1لمبتكرورو

1برو1يخإلآ1ل1لاهوولجد1ر1لغنىهعي"

لإلايز1ولذهب1هنخ!!ري

لخالصة.1لففآ1من1فصروغتثي

لبر.1طريقأس!افي06

1لعدلشئلوش!في

1لحلاجمبوديلذين1أررثلمكي61

ننهم.1خزملأ1ر

طرجمه1ولىخلقىلرب21

بدء1منذعططم1تج!ل

1قم!طلارل1هن

لا!كأ.1كانت1فىقيهن1لارلهن

لدما!1تكناجرولدت

1بهلمغزيرة11يظبيحو

لجبافى1غرستفى1تجل5

و.لددثلتلال1وتجط

كألا3قدعمخ!261\ذايكن
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-ثلىظاوفطللىا210

.لطا1تصر1ولولحقول1و

ووكينثت1لسمو1ثئمتجن

لقمز1جهوعلى1لؤةد!ننغج!ر

لعلا1ليلديو!1جمذ!جر"

لغمز1ينبماليحوج!!

حأةلب!حروفخ!جر

-1مرهتتعدىلا-قبه

كألار11سسدسمجرو

طفلأعدهكت03و

يوطثوعنعيبمليكتو

يهأكلفي1طمه1لعب

ضه1!وجهعلى93\لغث

لم!ر.1بيمحونيعمي

بنوفى1إلهالآد1لي1ق!عو2

طردي.فىيحفظللذينبىفط

حكماء1كودؤولتأديب11ممعو1

لقملوهلاو

لىيسمحلذي1للافدطوبى"

يخومايوطيعيمصارعدساهرآ

؟لوإلي.عظثذ!طفط

لجاة1جدووجدييمقفانه

لرب1هنفىررظل

نفسه.1لم!ظلمخط361ومن

.1لموتئحثئيفعئيهقكل

ا!هالل!نظلة

العامةالساحةفيتنادتنالحكمة:مقدمة-1:3

11 - f!اليهااصغوااذ!حكلماءيصبحواكىالناستناشد

الملوأنمسيمعلى:سليأاتهاثرواتهائغدد2:اا-2

ألتةبنت،الخلاقةالحكمةنشيد22:3-ا

.الحياةعلىالحصولبغية،الحكمةالماللاصغأءجدبدنداء32-36:

مكلومات

مكتسبةاومخلوقةكونهأمنإكثر22()آمولودةوهىاللة،بنتهى*الحكمهأ-

فيهناك24-25(.)1ولدتلانهاذلكا(،:4تك:الاولىالولادةفي)كما

ناالاصغوا،طفلاأوعملنب:معنيينتتخذأنيمكنعبربةكلمة03،الآية
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لاناشيدانشيد9مثالالاا210

يبدر:الثانيالمعئألىتميلالكفةيجعلان31(03-)آو"اللعب"الولادةسياق

البشر.معكماأدئة،مع..تلعبوهىئحقلصغيرهبنتأالحكمة

على2-426الآياتوتشدد".طرقهابداية1وحرفيا22()آ*اعماله*ارلى2-

11."بحكمتههكذايحلقالذيالخالقعملتشاهدأنها:الخلقةتسبقالحكمةكرن

ىرالالهابنةبالتاليوهى؟انتوازنوالعدلمللنضاإالمصريةالالاهةهىمعاد3-

مألوفةكاننعالىالصورهبهذهشكولاالحكماءتأثروقد(.الطالعة)الشمر

اللة.بنتبصفتهاالحكمةفقذمواتجرأواانهمحئال!ضبة،لدى

الللفا،

ويتلقوايسمعوهاانالبشرلتقنعالحكمةتستخدمهاالىالبراهينهىما-ا

الآياتفيالنشيد)باستثناءالانجياءوبينبينهاالشبهأوجههىماتعليمها؟

-22(r)؟

الاخيرةوالكلمةألاولى*ايكلمةالىانتبهوا3(؟ا22-)آالنشيدبنيةلاحظوا2-

هىما"هناك"؟!؟ا27الآيةنهايةفيالاشارة)اسمالوسط"11لىالئوالكلمة

الحكمة؟دورعن3ا003-الآيتانتعبركيفتستخرجونها؟الئالخلاصة

التصورعينهوهل\(:رقمنص9،ملنع)رأجعاتكمعالنشيدهذأقارنوا3-

هل-.هناك؟اتكفيووظيفتهاالحكمةمكانيحتلكانالذيما؟للكون

-.كبير؟فرق

ذءللقلاتلىامسا

وفقللكو-نتصؤرفيأي،الكوننشأهعلمفي3(22-ا)آالنشيديتوسعا-

السماء:طبقاتثلاثهم،نض!إفي،لل!صنكانفلقد.القدامىالساميينرؤية

،اذن،هناك،الاسحاننظروجهةوسنبالبحر(.تبدأ)وهيوالهاويةرالارض
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لاناشي!!نداثيد،امثاللاا210

،242-آانظروأ.الآيات:اسفلهورمافرقهوما،الارضعنخارجأ

اولي.خوأءضدالخالقبهيقومقتالأيالقصيدةهذهيذكرولا27-92.

أش!:أ!أنيأشعياوفيادكلنن)محمااالعانظامعبرمرئيةاللةحكمةان2-

اللةانمنيقينعلىأنهمالحكماء:لتافاشورأءهوالنظامهذاا-91(.45:8

اذأ،ناجحةحياتهيجعلانالانسانبوسعوأن،وتناسقبحكمةشىءكلخلق

الله.حكمةوتلقى،النظامهذامعتكيفما

r-قدأدتةابنبانيقولواان،الأولينللصسيحيينالمشخمة،الةحكمةاتأحتلقد

أدتة،كلمةارالح!!ةأنه:الخليقةكلسبقكما،يسوولادةوجودهسبق

واا-3(:أ)يو..011كانبهشىءكل...الكلمةكانالبدءافي1:الازلومنذ

(.الموضوع:ادناه)انظرا-5.17ا:قولايضأ

ثكمايميثعووات

(2:41-22:713)امثال

آأأخنقأءااقوأل%والفننمالأقثألافنرمنقاتثألنثاانننغأقايخشتان........:

ناالكتيديتالمملكةكتبةعلىثانالتيللحكمةنموذج!هيقديمةمجموعة:

فيجداف9مكرحكمةكتابفييقابلهـاما،الامثالهذهلاض!لبيةوكانيتلقوها.:

مقتملفاتادنام)اتةاراميتيموبيتفليكلالمسيم(:قب!سنة0014)منذمصر:

إببثباملةابب!ثبميةابجبرةبفرمبنمي؟بمل!قبل!هيمابجيمةمبم؟:
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الاناشيدونشي!الا!ثال210

.كلا!9سمحو1ذنك!1\هل21

لحكماء1

علمي1فىقبكووجه

باطنكليحفظته11ذلذيذتنه18

لثمتك.علىكلهثت1ذ1و

لرب1نصلىنكالك1فىليكو91

1نت.علمتثليوم1

ثلائ!فع!لألككب\ئ!81

لعلم1وت11لمشورمن

لحق11فى1ثؤلاعثملث!حقيقآ1

1رس!ك؟للأينلحق11ل1لؤيتز"د

ثقرلانهلفقر1تسلبلا

باب1عندبىثس1نسحقولا

لحصوهتهمايخاعمملرب1فاد

خطفوهما.لذين1نفوسويخطف

لغفوب1جللر1تصاحبلا

لحبق1لافد1تسيمالالاو

بفسبث!فخاو؟خذشئلةبلاتتعلم15

لكف1يصمقونلمنتكنلا16

لديوفى1ويكفلوفى

ترد!طلثيكنأ1د!

مختك،1شك!منثزخذيؤثيمص

لقبمالمحآ11لمطأثبزخلا

إتاؤفىءوفععهالصي1

عمهـ؟جمد،ليلأي1لان!فى1\!إنت9

141

1ط!1لملرك1نهيقف

في.ر1لمغمو1طميقفلاو

سلطةذيمحجلست!تثل11\ذ23

1طهكثيماهويأهد11هـثذثاق!

لحنجرتكوفمح.سكينأ

شزة.1ذكنت1فى

ظدع.ططأقنلاطيثبماتهلاتشتيما2

لغنى1علىلتحصل"لاتتغت

لتفكيرفيه.1حنكف

يه،فلابكوفى.51\ئطيم"جمنيك

فيجنلنفسهممنحقدلغنى11د

لسطء.11فىكالعقابطارو

لع!1حسودنجزلاتأكل6

ططيهلثهولا

يكودكذلكنفسهفيكمانرى!فانه

يثربئ"1*كل.ولك:يقول

معث.لي!رقبط

كلهاتتإط1لي1"لقمتك

لعأبة1كل!تكوئفييح

لجاهل11ذييليلايتكلم9

لنعقل.1هنلك11ثؤفي.لمحاي!ه!فانه

لقلإلمحة11لمطأيزخلا.

لإظ؟1حقولتدخلولا

فقتأ!ظديهمقد1

هعكلخصوهبهمفيصمرهو
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لاناشيداونشيه!لامثالاا210

للتأديبقبكخهو

لمعلم.11فىلاثؤ1ذنيكو

لولد1ولذيبفيلاتقصز2

ييتلاباثع!فربتهإد1نك

بالعينتفربه

1ت1لاهوهعؤىهننفسهفئنقذ

ا!مالبآنظلة

فصلأ."للثلاثين"مثلأاومقدمة22:71-1:2

ترتيب.دونمنمضورات،عشرمنسلسلة:اا22-23:

مكلومات

(r-ا:Yr)للسلوكقواعدعلىشاحد،أنفي،الامثالهذهتحتوي-ا

A-7نفسيةوملاحظات : fry).ومشورأت22(،)22:اخلاقيةومبادكأ

الاذلدتفماهما،مسموحغيراممفالةوأالفرضةكانتواذا26-27(.)22:

2(..ا-924:سي)رأجعالكثيرةالمخالفاتبسببن

.92:239؟2،ا-ا2217،9:فيالحكمأءمفرداتبوينونبتتجلبن2-

بالمقارنةولاسيما،المرففةرالحواشيالنبرسياقبفينلالم!ت،تحديدوبالامكان

ترجمتين.بين

اسفلآ

يتجئب،انعليهيجبوقنصلة؟علىيكونأنللحكيهميمكناشخاصأيمعا-

ولماذأ؟

تتوفعونها.ا!خطالكاتبشظائفهيما،النيرهذامنانطلاقأ2-

معقارنوهاعنه؟تقولماذاأدئة؟عنتتحدثإلىالمقولاتهيما3-

21-22.26:خر
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الاناشيدونشيدالامثال210

ةءللعلاورلىاملللا

المحرماتبصيغةيذكروهذا؟الاقلعلىنهيأالمقولاتكلتتضمن.تنبيهات

02(.)خرالعشربالكلماتبدءأالشرأئع،منكبيروبعدد17(2:تك)منذ

...تجنبهينبغىماتعقموالخبرة

:مصريأصلمنمقولاتاستخداميدهشنأانينبغىلا.الغريبةالحكمة

النهرينبينماوبلادمصرلغاتتعفموقد،3بشريئراءلكلمنفتحفالحكيم

يتعارضلاالذيألاسرائيلىايمانهيعلن22،6:منبدءأ،فالكاتبوكتاباتهما.

(.القدمالشرق:ادناه)انظرالمصريينالكتبةأخلاقيةمعالبتة

فييردماغالبأوهو؟برمتهالقدىمالشرقفيمألوف،المقولاتعبرالتعليم

سبيل)علىمعقماورابيكلبذلكيقومكماتا،ميذه،يعقمحينيسرعاقوال

5-7(.مئ:الجبلعلىالموعظة:المثال

يثيأفيذاتامرأة

(13-13:51)أمثال

،نجةفىلأفمترسكل.الآفثالشفرتذتغنجقاالنتىانفدهشةانقفنندفقذه........

اهرأةلهلزوج!الكهلهنيبضالذيهاشك:ولاقارنايهاتتساءل9.الهتاليةالبيت

الحالهي)كهاذكوريةنةررةالقصيدةهذهوراءان9قرلاالذشاما!هنايقدربهذا

الفراءةهذهز9لخاذاتهالوقتفيينبنهيولكتالبيللية(،الىذوم!كلفي

الرهزية.هتالنم!هذايحتويههالاكتشافالحرةية
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لاناشيداض!يد9لامثالاا210

لظفلة؟11ة1لمر.يجدآ-مق01

.1!دثوققيمظ1ن

!بيئقزوج!قلب-ب11

لقيمبما1ثعو!ةثلا

لعثعر1عرنبافيتأيط-مح!1

بتلا.إط،جميح

موثأو!؟تلتمس-د3

كفي!بحذلطوثعم!

فىجير1كحسعفىفتكو-ص"

بععط.عاعاههاهنتجلب

ئجغليط1وتقو!-و5

لبعظطططوثععاي

عطلققء11ديلا1رلجو

حقلأفتس!يه-تتأه!ر6

كرئيكفيقاتغرل!وبعمر

؟لقوةتسد،وسطلا-2!

عيلا.ذ!1وث!ثتدذ

تجا!تقا1مخغطقتأو-ط8

جلا.1سرللي!1ليينطفئثلا

1لجكثعلى1طيد-ثلقيي

9لجغزفى.1ظيلفالمسيكو

بىنس1"كفث!1فى-تبسطك02

1لمسيه!.1فىيديلاوتمأ
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ثلج1هنيظعلىطهـثلافى-91

فيبئلإس!ودجميعهمبيت!1هللافى

هصاعفة

1كطيلألنفععيهاتصنع-م22

.د1جولار1ودجمغ1ليهافى1بفو

ب1لإلو1فيلتهعروخلارو-ر

بلد.1لثيوفيي!مجي!حيعث

ثيبما،وتبيغلاتغنغ-س

لكنطلي.1علىرظنرفئوتعير

بهاء1لعز+و1عاعطا-ع

لآتي.لي!ؤ؟1تفعخكوهي

فم!؟لحكمة-تفتغف6

لرحة.1تعيغورلظوعلى

بيتهاطرق!1تج!ثلز-ص

لكسنل.1نجز!تأكو"ولا

لفاويعربنوطيقو؟-ق

يختمدحلا:خلا!وويقو،

فمن!با؟ثرلث1كوتنالث2!-

جميطفففهنثت11ما

1لجطلم"باطلوكرر!لحسن1-مق"

ثمدخ.1ليهيي!ئث1لمضأة1لمرو

يذيلاكلير1عطوهاهن-ت31

1عطلفا.بب1لإلو1ويتمذحلالي
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شيدلانااونشي!لاالامثا210

ا!مالل!نظلة

منولكنه.خاتمة.ممثابةهأ3ا03-والآيتان،عنوان.ممثابةهى1.الآية

تتلاقىفالمواضيع.العبريةباءالالفيتبعالذيالتعدأدهذافيبنيةعنالبحثالنافل

:المثالسييلوعلىبتواتر.وتاتيتتكرركلماتنجدانوبرسعنا؟تامةبحرية

82و1،23-2أاآالزو!:

2172،،51آالصغير:البيت

0،213-91،-13،1617آ:الايادي

91،12،اrآ:والنسجالمغزل -Y Y

مكلومات

بيتكلوجعلراالقصائد،منعددآالكتبةالفلقد)تطريزية(.أبجديةقصيدة-عا

بيث،اليف،:العبريةالابجديةمنبحرفيبدأ(شطرينأوسطرين)منمنهاشعر

شكولاالطريقةهذهوكانت.شعر*بيت22يؤلفمما..؟.اغكوميل

؟ا3711؟34؟25؟أ؟.9؟مزايضآانظر.الحفظلتسهيلتستخدم

A-:انحو4،:امرا؟145؟911ا؟12 Yبالعبرية،03ا-513:سى؟(

(.باليونانيةوليس

(...الفاضلة"،الشانذأت11،الشجاعة"11:أخرىترجات)وفيال!ملةالمرأة2-

11.اقؤةالعبريةالكلمة92و1.الآيتانتضفتوإنالقوية"،11مناكثر

واالقاضلة"،11بثممنوترجمت1(1)3:راعوتعلىطئقتذاقاوالبارة

11.الشأنذات11اوالكاملة"11
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لاناشيدائدطي!9لامفالاا210

اسفل!

وسائرأليدويةالمهماتبينالتمييزمع،المرأةبنشاظاتقائمةبوضعابداوا-ا

حياتها؟منالمذكورغيرألمجالهوما.الاخرىالمهمات

مننشضفأنيمكنناماذأبهم؟صلةللمرأةالذينألاشخاصكللاحظرا2-

11أدلةامخافة1عنتكشفألىالعلامةهىما؟الاقتصاديالاجتماعىوضعها

03(؟)آلديها

هيماا(؟رقملنص3)ا6ا-8:9:امثالبحسببالحكمة3،المرأهذهقارنوا3-

ايوبسفرفيالحكمةبشأناخرىقصيدةراجعواتجدونها؟اليالشبهاوجه

18(.أو2الآيتينالى)أنتبهوا'8

ةءللقلاتلىاملللا

الصور)وفقأثأولاجة،زبكوكضالا،الموأنبعنصورةالقصيدةهذهتقدما-

تقومولا.ومسورلةنشطةوامراة،بيتربةبكونهارانما(،الاعتياديةالبيبلية

اليوميةخدمتهأفيتكصتوانما،طيبةمشاعرعلىولا،احتفالاتعلىتقواها

العملفيالمبادرةبرفىحتتصفافطالنهقراء.تنسىأندونالصغير"،"للبيت

بالكصم(.العنايةوبيعها؟ملابس)خياطة

الذكور:نظروجهةمنوكلها،المرأةبشأننخلفةامثالآنقرأانبوسعنا2-

22؟ا11:6؟ا-9ا55:ةالمثالسبيل)علىالاعجابامثال- ,: n؟

3(.9:31؟21:ا؟3:ا9ا؟2:اأ:المثالسبيل)علىنقدامثال-

سبيل)علىوالزانيةالآخر،إمرأةأتبالغريبة"،11المرأةضدتحذيراتوبضمنها

الجلاءبعدمااسفارإنالىالاشأرةوتجدو5-27(.7:؟ا-4ا5:؟المثال

استير،،راعوت،يهوديت13c()دأسوسنةالنساء:منعددمكانةتبرر

اغ...الاناشيدنشيدسفرفيالحبيبةوشخصية
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لاناشيدانشيد9لامثالا210

،نادرةالحكمةانذلكا.يجدها؟اتن..ا.ا:الحكمةالىالمرأةهذهترمز3-

لمنافا،.اليوميةالاعمالفيالامانةعبرمخفيةكونها28(،)أيالمنالوصعبة

.89:حكرسمتهماوفقسليمالىاعتقدكما،نادرةجرهرهاختارها،

الن!!!

11ثالموتقوئال!ب11

A(:V-1:7الاناشعد:)نشيد

..؟تئؤتلأاثفأ%نفثثقمثأنثفثنسلسلمثفثأثفالأناشثياثشيدشفرنثابثد!.......ة

آتةيفتألافتاة9صبيبيتالكلاطفيالشوقابحريفتحهـيوانما،متواصلف،وايق:

؟.المختلفقالكوائفمتبالرغكلالآخر،احدهماوي!دالآخركتاحدهمايبحث

كتفكلةالقراءةهخمتكطينافقدةالخالقق9الاخيرتيتالقصيدتيتهناسنقرأ:

إلبإميإ.ملإإهب!يمباهيبثبىءل!؟وبكبقابب!بمره!ا.؟

قهانجو

لشولفية1؟ئتفاعوديعودي1لأ

إليلثفننظر!ديعوديص

لميألشؤ11فىدوتنظر1ولذ

*؟لجؤقت!1ب!آقص!لر1كمافى

الحبيب

1ءباطذقدهيظجمل1ط

لأصر1؟بنت

كعقود1لم!تديرظفىظععرظفي

طذقآ.يل!مئنع

116

مدؤذءهئفىتلظسز3

هزيجفايتفضلا

جنطبماكؤقةوبطئلث

سق.لسؤ1ئسئجظ

ظبيبماتوأه!كسادلئي"ثديافي

لمطج1جمرجمنكئقئث5

حسئوفىبر.قيوجم!نافي

!ليمنجث؟لبعند

لتفىكبزجأنملبو

دفسق.مخولظطر1
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الاناشيدوفث!يدلالا!ب!210

لكرهلهثل"1عيلث1سلث6ر

1فى:ى!جؤومثعر.!1نبلظ

؟طإنلهقبنأفصللظ

1ش!فيرطجمصلصلث1!ط

ت\11لملذفيلحث1!للا

لنخلةهثل!1"ظفئلث

ل!ي!د.هئ!!1وثد؟في

1لنخللأ1فى1ع!عذ:ثئعث

طلا1بالز1ه!عيكو

لكرم1كعنايل!يديافيليكق

ىلظحتنصلظ1ئحةور

طة!كخمبررحلعئث.

الحبيبة

طمر"طبيبى1تسوغ

لظبم!.شظ؟1رتشل"على

141فة1ف!وولجي!1ظ

لحقول11فىبخرخ؟جيي،هلغ19

لقرى1ليبختو

إ!لكر11فىئكرء22

1لكر؟1ثرخهلننظرو

ذهورةتفتصصثوهل

لرفأر1لؤذءوهل

جي.لك"إلذفىوظك!

إنختةصتر!رقدللطخ1"

لثط!لأ؟11وعند!إلوإظ

لقلإكلة1هنلارلحديئة1

جي!.1دخرللا؟للظ

117

ليىخبكص3من,"

1هيرقغ!لدقيقد

ظرج1ليفأحصدفىص

نيجمتقررد1بغير1تجثلصلظ!ر

ابكصءخلأدوفىءخد1ئغ1

فتغئمتي.1مييت1فى

لحمر-1لمطئبة11سقيكص1ظر

وعص!ءرظلني.

1سل!مختيقلأ3

تإنقيولمحيئة

ابحبيب

ثيح1و!بئتي؟1ستحيفكقة

ي!ءحىطب1ئنفنرلاترتجطنلا1فى

الخات!د

برية1منلطالعة1هذهمن

حبهبلا؟على1لمستصن

لتناح1لئجصنمختنجقئلثلقد

1ظثوفمصغتئثصنفىء

وإلذئلظ.رفصغتئثنلص

الحبيب!

قب!لظعلىكخكم!جعلي

جمكد!1علىكخايخ

ىلموتفيلؤلحت1بئذ

1تلامو1كمثوى!لي1الوىو

نا!!ب!ألب!فه

لريث.1وطيث
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الانافيدونشي!لامثالاا210

تستطيغلا1لمغزيرة!1به

طئث1تطفغ1فى

يغمزةلالالفا!"1و

ا!هاللهنظلة

يخبتهكل+طلي\،فدتجدفىصولو

طئث1سبي!في

حتظر\1لاحعفرص

11الشولمية11:الحبيبةتسقىالجوقة:7:31

حبببتهجالاتينشدالحبيبا:.'7-1:

:1-4ا7: A:وتقتادهحبهاعنلهتعلنالحبيبة

f-آ:ثلاثأضافاتبها)الحقتالخاتمة8:5-7: Aا؟

مكلومات

اشيلوموه"،1ايضأولكن،السلام"،اشالوم1بالاسميوحى(:أ)7:الشولمية-ا

1(.؟1)النشيدئنتباليهوالذي11و9و37:فيالمذكور،سليمان

11.بالسلامحظيتالىاتلك1ثممنالحبيبةإسمويصبح

و"خطيبتى*اختي"11عبأرةمعالالحهىكصا،الكلمةهذهتعئرا(:)8:اخي2-

الاسلوبهذأكانفلقد؟العاطفىالحنانكرأعن.،..اغ901،12،:4في

المصرية.الحبقصائدفيمألوفأ

لاسمالوحيدألاستخدامانه.ياه"الهيب1حرفيا؟6(::8)مقدسحبصبعقة3-

واالالهى11لعبارةالضعيفبالمعئيكونوقد،برمتهالسفرفي)بالمختصر(الرب

المقحمة.وا!لاءالنارصورةملاحضن.وبامكاننا".المقدر

I I A
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شيدلاناانفيد9لالامثاا210

اسفلآ

)الحيوالمط،جاءتمحيبأأندمن:النصهذافيالشعريةالصوركللاحظوا-ا

تتوجه؟الخمسالحوأسس!حاسةأيةواك.(؟..اغالفى،الجغرأفي،النباتي

ما)وغالبأ361:تكفيذأتهاهي"واندفاعاشرق1عبارةاننجد711:في2-

التبادلصيغالىتنبهواهنا؟طرأالذيالتغييرهوما"(؟ونهماشهوة1بترجت

اسرإئيل؟ديانةفيالجوهرتمعنألا6:3:ا؟26:ا؟ا.7:في

.llفيمراتثلاثترداحب"31-كلمة . -V I : Aالثلاثالجملهذهتعفمناا

الانأشيد؟نشيدسفربح!سب،الحببشأن(المقدسكتابكفيالهواستن)بعون

ةءللقلاتلىامسا

منتبدأالجغرافيةوالصور.الرأسحئالرجليزمن،حبيبتهبجسمالحبيبيشيدا-

صورةالجصم،هذافيتكتشتف،بأنتسمحاأنماوهى؟الشمالالىالجنوب

القرأءة،هذهومموجب4(.6:)و-16ا:4فيكما،اسرائيلارض

الحبيبجسموصفامافيها.يسكنألىبالارضممئلأالشعبيصبح

بألهيكل.فيوحىا-16(،.)5:

وهكذاللعهد.قراءة.ممثابةالاناشيد.نشيدلسفرا.ليإبودقالنبراءةدومآكانت2-

وصيغسيناء.عهداعقابفي،البريةالىاصرائيلبكلوجأ85:يوجى

62:أشمثلأأنظر:لاسرائيلاللةجاعنتفبر7،11:فيكماالانتماء،

11اتيفيلين1بيوحيقد(6)8:والذراعالقلبعلىوالخاتم.4-ه

صلاةفييحملوفااليهودكانالبنالتورا-منجملةتتضصنعصابة-وهي

:6تثأراجعللتورارمز.ممثابة،اليسرىيدهموعلىجبهتهمعلىالصبح

(.معلومات،2رقمالنص،4ملف-جا8-6؟
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لاناشيداونشيدلامثالاا210

r-علىوطبقتهأليهرديالتقليدالجديد،العهدبعد،المسيحيهالقراءةاسنخدمت

المسيحاحبكما،نساءكماحبواالرجالايها11رالكنيسة:المسيحبينالعهد

المسيححببداالصليبفعلى25(.5:ف)1اجلها"منبنفسهوجادالكنيسة

!ا.الموتمناقوى

ثبوانايثعيدامثالى

.(.مقأ!ا05)حواياا!نيمهببمتكليم.

ا-227:مثلفيالواردةوتلكالمشوراتهذهبينمانقارنانبوسعنا

(2رقم)النصاا23:

/لقواعككلح؟/لنج!رلير/لى،/لح!إةحول/لتعليمبلىء

ء./لعفمع/لتصرفوكمية/لضيوخ،مع/لعلاقىت/جلمق

يرسللقج!بةلملاوكيفيةييهلم،مقعلىلملرركميةلعزدة

علىيخجحوجعله/لحإةطزىلب/نسانلقإرةكلنك/ءبم

،ء..1..رارضلملا

عحزرلمتث!تهلا./لحقولحاف!ت/لحو/بخرلملىمخولىلا

،...0011ر!ا/رملة/رضحدووعلىتتجاؤرولا،رضلم

هولك،ما./ليهزهعن/بحثفينفسكتتعبلا

لقفا!ا/لسزدة،طريقعنثرو/تجاءتك/ؤ/.بهكتف

نحو.وتط!ركالؤر/جنحة!وستصنع...عدكلمللييرتمفي

،...000،1ر"ءلملسط
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لأشيدلاناانشي!9لامثالاا210

/يه.ليحدثمنهتقتربلاج،/لزلمعصىمعختتآلا

خوة/لابين/لفوضىيزرع،مزرعةفماءفيصغيرؤل!يشهلمنه

هذ/تجلىلمللح!قفيتسرعلاج.تمساوكانهفي!4ويرفس

...م31..1رأادرجل

القديمة(مصرحكم:46رقمانجيلية"،اكرأريسا)ملحق

ما!ح!نلفالإب

11(الكبرىالقلبافرأحاناشيد)"

من/حبل!لمنتجي،ئ!رهيةم

لبهمحك

كولثىءأعدلك

تقول!:اليمامةصوتسمع

...طريقك؟هوماتسر،رضلملا

حجرتهفيلملحببوجدت

فرحاقلبىففاض

...يدكل!يدي،لمبدلم/ترككدق..وقلن!

../دإبنحووجهى/ررت

،قيلململحبيبهوز//نطر،

لملوحيدهمى/لجيبحبمقجعلتفقد

/دممت.عذىفذىيقوىلا/جله،ومق

/دوحيدة،/دفريدة،الجيبق،رهؤبم

..لمل!لم.قي/لاجمل

لمسظلىقدعنقها

مضعوصدرها.

mزوررمم!رلشعر
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الاناشيدونشبالامثالا210

/ستتفوقان!عازرلم

لمل!وطسزهورتثب!بمهاصالم

بخ!نمتراخيتانهاكين

جمالآ.تفوقهماووربدا

الاناشيد(نشيد/المقدسالكتابفيدراساتسلسلةمن27رقم)راجع:

ربنتئقت

ميثنخمةالحكمة

ناايقنوالقد.الدينيةهويتهمالجلاء،ابان،حيويبشكلاليهودادرك

الذيوهو،خالقرحدههوفريد.انهوإلاماتهم.البابليينآلهةبينلهمثيللاربهم

الموضرع:،01ملف)راجعبشىءفليمستا،خرى،الآلهةإما؟التاريخيسئر

هذافييتوسعواأنللحكماءراقالجلاء،ربعدالاصنام(.رعبادةالتوحيد

الالههذايكونلاكىالعملما،ولكنشىء.كلخلق،بحكمتهاللة،:الموضوع

الخليقة،لبوعملهحبنورهعنللتحدثالعملما؟المنالبعيدأ"وصعبالخالق

ائيل؟لايمرتجليهولاسيما

!!مقلفما!،الله

سبيلوعفففأفقنبهاستشارهالذياقن1:نساءلفدالثانياشعياكان

قصائدمؤلفوأكد1(.04:4)أشا؟االفهمطريقوعلقهالمعرفةفققته،الحق

للمومنينيبقغه!أنبوسعهوأن،الحكمةيعرفوحدهاللةباناير!

11احكمة1عنيتحدثوابأنايمالهم،منبوحىوفبهر-حكماء،2-28(.280:)أي
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شبلاناا7ونشيدلالاسثاا210

احوكمةا!)1دتةمستشارةبالاحرىاومستشار،.ممعابةهاوتخيلرشخص:وكأنهااللة

فيالوسييأبدورتقومزالتوما،الخلقةابانساعدتهالىفهىمؤنث(.بالعبرية

اللةعنلا،الحديثالىبالمؤمنينبلغاللةصراحترامانذلكالبثر.بينعمله

لاسرأئيل.وحيهوكلنبالبشر،علاقتهوعن،لمالعافيعملهعنايضاوانمأحسب،

آخرونحكماءمنهيناللنكماالتوحيد،منالبتةتناللاالجديدةالنظرةهذه

اللة.روحاواللةكلمةتشخيصألىبعد،فيماسعوا،

لطيدتاد

الحكمةتشخيصفيقدماالاكثرالنصهو3أ-ا82:مثلانيبدو

الح!صة:اللغةهذهسيراخبنسيستعيد.،.مقالثانيالقرنفياعقابه،وفي.الالهية

هىبللا1(،0:ا02-5ا:)4رفيقةوهىا-91(،ا)4:بنيهاتربصأمهى

منيهوديكتب.،.مقالا:لالقرنوفي)24(.والشريعة،الهيكلفيأدتةحضور

زوب4بصفتهااياهامبرزة،بالحكمةا.6-الفصولواشادت،الحكمةسفرمصر

المثالية.سلبمان

رائعةطريقةفيهاسيجدونالاسفار،هذهقرأءنهمفلدى،المسيحيوناما

الخلاقةالحكمةحعوانه.يسوعفيغلىكما،البشربيزاللةحضررعنللحدصت

الجديد،العهد!في.اللهحضوريجسدالذيالكلمةأوالكلاموهو،والكاشفة

هذه)((A-اا:)يوانجيلهمطلعفيويوحنأ2(،ا-.5ا:)قولبولسسيبنناول

لدىمسبقاوالموجودألازلي،الا7صللتحدث،المشخصةالحكمةبشأناللغة

تطبقانمناللغةهذهسيمنع،مؤنثةالحكمةكونانالاالمجسد.ولدىالخلقة

L(باحصرهاالىالميلوسيذهب؟الابنعلى A،جانبألى،بالعبريةمؤنثة)رواخ

الىبعضهمسدهبكمامؤنثا(.ولامذكرالاليستوالىاليونانيةثحلماس!ول"4

الاستخدأماتكانتهناومن؟المؤنثالشخصهذافيمريمصورةرؤية

المثالسبيلعلى)أنيلرمريمعلى24وسى22-831:مثرألتطبيقالليتورجية

لاتينية،واخرىيونانيةطةنحموافيفقطمدرجة18الآيةا-وهذه8'4:1سي

011.،.والمعرفةوالخوفالطاهرةالمحبةابمانا11فيها:جأءوقد
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شيدلانااوناثديدلامثالاا210

لى!للمئاقلثدةا

الإنايثعيد:ي!عفر

ا"ا!ا؟بيثعريثب

!ثقحائلى

.وامرأةرجلتبادلهاحبقصائدالاناشيدنشيدسفرقارئيكتضف

فالسفر(.اعلاه)راجعالاتدمالشرقمنقصائدمعالمقارنةتؤكدهالواقعرهذا

(؟سليمان)باستثناءاسرائيلشعبمنشخصأيولادييةمؤسسةأيةيذكرلا

جهةمن،ونعلم6(.)8:خفيوبشكل،واحدةمرةسوىاللةاسميذكرولا

اليهودية.الحاناتفييغنىكان،الاولالقرننهايةفيالاناشيد،نشيدبان،اخرى

ملوكاحدبزفافللاحتفالاصلاكتبالذي45بالمزمورنقارنهانيمكنالا

فينيقية؟اميرةمناورشليم

الكتابفيمكاناتحتلبانلائقةغيرهذهالحبقصائدتعتبرولماذا

ارادهاهامةاموراواقعيا،،الجنسيوالتناديالعاطمةالرغبةأليست؟المقدس

الروايةوهى،المرأةخلقةفيالشامخةالروايةالت!صينسفرفينقرألمأ؟الخالق

الحبيحمالتشيدأنها-24(؟ا28:)تكالقدمالشرقفيالمعروفةالوحيدة

سفرفيكمانماما:الزوجينخصوبةعنالحديثدون،ذاتهحدفيالبشري

هذا27(.:ا)تكاللة"صورةاعلى1انهماالزرجينعنقيلولقدالاناشيد.نشيد

عنه!الاسيعناءيمكنلا،الجنسيةالعاطفيةالعلاقةفيه.مماللسفر،الحرفيالمعئ

124
http://kotob.has.it



لاناشيراونشي!لامثالاا210

يةا!ة60االق!

الاولالقرننهايةفييمنيافياليهوديةالرابينيةالسلطاتالتأمتحين

بينمكانهألانأشيدنشيدلسفربادنقررت،المقدسةالاسفارقائمةلتحددللميلاد

الرأبيوكانوأسرائيل.اللةبينالحبعهدأيالعهد،ينشدكونه،المقدسةالاسفار

هوالاناشيدنشيدسفرأنالا،مقدسالكتاباكلا:آنذأكقالقدعقيبةالاول

متبادلاحواراالقصائدتصبح،الرمزيةالدينيةالقرأءةهذهوبموجبالاقداس".قدس

(1)6وحزقيال)2-3(وارميا-3(1)هوشعالانبيأء،وسبق.وشعبهالرببين

طلقهأ،خائنةزوجة.ممثابةاسرائيلملامحرسمواأن54(،)اشالثانيواشعيا

العلاقاتهذهعنالمضطربالتاريخذكريعيدفالنشيد.ممنلهاوغفرزوجها،

الحبيبةانوم"1يوحى،المثالسبياطفعلى.وشعبهأدتةبهقامالذيالمتبادلالبحثوعن

الجلاء.محنةمقدمتهاوفي،اسرائيلمحنالحبيبةاهرب"1يعىفيماخيأناتها،بازمنة

الم!مم!ثيةة6الق!ا

العهدعلىوطبقوهاالرمزيةأليهوديةالقراءهمذهالكيسةآبأءتبنى

الذيالتفحيموهذا.والكنيسةالمسيححبينشدالاناشيدنشيدفسفرالجديد:

أحد)إوبولسيعلنمحيثإفس!اهلالىالرسالةنصالىيستندتقليديا،سيصبح

اقول:عطمالسراهذ!ايعيشوا:أنالمتزرجينالمسيحيينعلىينبغىكيفتلايذه(

32)أف"والكنيسةالمسيحفيهذا :.)oممثابةهولكنيستهالمسيحجاأنذلك.

،البشريالحبحقيقةفيتحوا!يتم،اخرىوبكلمة؟ونورهالزوجىالحبوتد

الكنيسة.فيوالمعاش،يسوعفيالمعلناللةحببفضل

معيينبينتختارأنالنشيدسفرفياصيلةةببإلقراءةمجاللاوهكذا

الها11يسوعكانولما!الالهىوالحبالبشريالحب:حبينازاءوكأنهامتضادين

حجة(بأولىيقيموا،انولايفصلوأ،أن.للمسيحيينيسوغفلاحقا"،وانساناحقا

البشريةالحياةاوجهكلقلبففي.الخلاصوسرالبشريالواقعبينتضادا
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شيدلاناانشيد9الامثال210

حياةكانتواذا.اللةابناءايهوتأالخلاصيتحقق-والجنسالحب-وبضمنها

أنهاالا،الخطئةبفضلتشوهتقد-والجنساصب-وبضمنهاوالنساءالرجال

الاسرار.عبرنعمتهفيوالنمومعهالعلاقةوتجديدالاهتداءالى،بالمسيح،مدعوة

هـنعدداكبرقرأهالذيالكتابهرالنشيدسفريكونانالمفارقاتومن

القراءةتطبيقتملقد؟الرهبانيةوالبيوتالاديرةفي:المتزوجينغيروالنساءالرجال

بالحياةيشدانمافالنشيد،.راهبةاورأهبكلمعالمسيحعلاقةعلىالرمزية

الحبالمسيحلهمكانالذيناولحكيعيشهاالتيوهبوطاتها،بارتفاعاتهاالررحية،

والاهتداء،والنعمةالعهدمعشخصىتاريخبازاءضونالوحيد.الحببللا،الاول

المل!صت.فيالحاسماللقاءانتضارنحوكلياموجهتاريخ

أاآ

لىمثالإاييعفر

نقوماننا!تيقينعلىنكرن،الامثالسفربسرعةنستعرضحين

.الوضوحينقصهاامثالهنأككانتوانحئ،باكتشافات

الاصلية:المجاميعبعضاولااليكم.

02ت5:51الزوأ!:-

-3426:3116؟3-42:0؟611-:6:الكسلان-

2ةلغاويةا- 7 - 6 : V

-61:1:الرب-

o:الملك- 5 - 1 0 : 1lه-52:2؟

-ro:السكران- t 9 : 2 r

21-أf':6:الجي0

-Yv؟الغنمتربية. Tr : yv

33-3:51.خ:اايةدلعدا11لامثالا.
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اللناشيدنداثي9الامثالا210

ألامثال:موأضيعابرزبعضكل!فكرةتعطىالكطالقائمةهذهاليكم.

-6-72:5؟71:97،1؟51:71:الصداقة-

91:11؟32,\:؟re،41:71:الغضب-

6؟31:42:الارلاد- : YT14-32:31؟

4:الزوجة- : 1r841-1:22،91:31؟

72:3؟'1:11؟41:817:الجنون-

9:؟12:31؟91:71السخاء:- TT

72:2؟-52:67؟4؟202:التواضع-

82:42؟22ة32؟51:02:الوالدان-

92:02؟82:32؟12-01:91:الكلام-

82:6؟51:61؟41:13؟11:2:الفقر-

924،8،41؟82:2؟42:12:سةالسيا-

01-52:8؟5-ا:6:الدعاوى-

52:61؟12-02،-3ا:32؟ا:71:الغذاء-

1:الحكمة 4 \: r4-42:3؟012:03؟

92:12؟82:91؟62:41؟01:4:العمل-

شأا

...للرجلىطوبى11

(1مزمور)

1ل!عززكدثو!ةلايشير"كلبمق1!لى

ل!عظيخرين1قجيعيىفيجملىولا

51هولرت1!ثريعةفي1بل

1بهيبرعلى1لمغروسةىلمثخرةفى3طيكو

طاط!1طريقلييتؤلفرلا

للارهويذ.ئتقموبععرييت!
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الاناشيدونشي!الا!ثال210

نه11ؤفيثمزظتؤتبد

ينجح.يصنغهفكل"ها

كذلدت.1!"1يأشر"لي!

ىلغصفةإلفمب!

1!لأ!ثر1لدئونة1فىلاينتمبلذلك5

1دلإلا1يقبطرعبمالغت:لر61ث!فى

؟لد\يذئللاثلأور،

1ذوندنيث1 A.لربئح

1رلإز1نجمنيىلحايننوفى1ولا

.1د1لأهـثزبقطر1طلافيإفىإولو

الصلاةعلىيحملىرانماصا،ة،المزأميرسفريفتتحالذيالمزمورهذايبدولاا(

عنالبحثفي،اللهنظرتحتحياتناوضعالىيدعوناانه.الباطنيةوالحياةوالتفكير

وبينالقدىم"الافسان11بيناعماقنا:فييجريوالخطأةالباربينقالتضادامانتنا.م!ت

كأ.هوالذيالجديد"ألانسان11

التضاد:اساسعلىمبنيةابيات4المزمورهذايتضمن2(

الشربعةمنوقرببالاشرارعنبعيدانهالبار/سعادةا-2:

جميلةشجرةكانهيثمر3:

عصافةاوكألممم،مستقبللامبذدونانهمالاشرأراتعاسة4-5:

الهلاكاوالربمعاكساناطريقان6:

11البار11:الامثالمنالعديدغرارعلى،كاريكاتوريةئنائيةعبنالمزمورهذايعئر3(

11"الطربقينيعرضالذيالبيبليالموضوعانه.اخرىجهةمن"والالتسرار"حهة،من

ولي!الحياةيختارأنالاسرائيليعلىكانالعهد:الأهوتالىأصولهوترقى6(،)1

السابقةالقرونوفي2(..-0:351تث)راجعااللعنةوليسالبركة،الموت

عنوالبحثالربشريعةممارسةعبريتمألامانةهذهعنءالتعبيركان،ليسوع

ارادته.

ذاتههوكانلقد.ا-7314:مئفيالطربقين"11موضوعبسوعبستعيد4(

11"تطوبباتعبرأيضأتحدثكما34(؟:4)يوالآبأرادةاتمامعندومأببحث

260-2الو يخالطنراهالمزمور،هذامنالعكسعلى،ولكنهI11:.)28؟:'

I T A
http://kotob.has.it



لاناشيداوندفيدلاكثالاا210

لانهذلكا-2(؟:ا5والبهلحقتالئالملامة.منبالرغمالخطأة

بعدهناكليس،اليهفبالنسبة.منهمكلفيالخطيئةيحارببل،الخطةيحاربلا

رأيناهوما.الغفراناللةلهميقدمخطأةفقطوانماأشرار،وآخرونصالحونيهود

أ-8(؟ا:5)يوثمرانعيأىأنيمكنناكيفذلرن؟في

...

I v q
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ا!يل!13

نتهبإأ

لحئوىا-
1يوبسفرتافيفمتد!:.

نموكل:.

"-9،)أي؟عادلثة1هل\.

2؟،2؟-\!أي1لمجآذو1لمخلوعلانسافى101

لا،1)أيإ؟؟يءبر\نا30

؟-2،،")أي1ثلةعلىفيتعر\يوب،0

ثنهرين1ي!هابلادومصرفي1لمتأالباد1القديهـ:قاللثم.

لإكلافى1ولأا1:الموفومم.

1لمقدسلكتاب1فيلشر1لغز:قيثةللمنادسؤا.

إدوبسفر:ءةللغا.

لأ،3)هز1لمخلضولمبريء1لمعقل1!ة:.

133

12،

913

،؟\

NiN

152

؟15

156

15لا

15ول
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ايوب.31

را

ايو-يعفرتأليف

كلاسئلةهىطرجهاالىوالأسئلة،أصدقاؤهلاويهوديا،أيوبيكنلم

يطبعهاطالماالئالحياةمعئهوماالأبرياء؟لميتألماذا:ديانتهكانتأيةإنسان

(،ادناه)انظرالأسئلةلهذهأجوبةالقدىم،الثمرقفي،تبلورتقدكانتالشر؟

بينمناقشاتتعك!مشاهدفيفكرهيضعأنهيعرفها.أيوبسفركاتبوكان

إتواالذينأيسدقائهوبين،الويلاتمنسلسلةضحيةكانالذيالبارذاك،أيوب

علاقة،الاولىبالدرجة،الكاتبيتناول،لمالأوراءفمندروسأ.عليهلئلقوا

يمكنوهلالشر؟اسهيريدوهللميتأألانسانيجعلالذيهواللةهاس:بخالقهالإنسان

التخقى؟ليلي،المحنةقلبفيمكانللرجاءيكونان

تشستلأيوبتجاربروايةأن.نفهمهكيالسفربنيةنعرفانعلينايتعئن

هيوتلك7-17(؟:)42خاتمتهالاعتباررديشكلكما-2(،)1الكتابفاتحة

المنفردالحديثالقيسائد:تندرجألاطارهذأففى.الوحيدةالنثريةالنصوص

تساؤلاته،مع)3(،المنفردايوبحديتالمناقشةئطلق...والحوارات)المونولوسن(

الايسدقاءاما.ألمحمخلة3(ا)92-والختامىالطويلالمنفرد،الحديثيعطىفيما

يمبههو،،عادلادلة:الحوارأتمدىعلىاضقليدياالتعليميع!سسونفهم،الثلاثة

،ايوباس!ت.مذنببالتاليز،نه،يعاقبهاللهفلأن،ايوباتأفاذاالبار.يعاقبأن

يخفىولا.براءتهويعلنالثواب"11فياللاهوتهذايعارضا.لمسشدده،اجابأتهعبر

الاختلافاتكانتهناومن؟السهولةغايةفيليستجدا.الشعريةهذه-أللغةأن

.الترجماتبين
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0 ITيوبا

2-1:تحةلفاا

3ةلأيوبالاولالمونولوج.

:الحوارات

الثانيةالجولةالاولىالجولة

2ا-ا44-15

الثالثةالجولة

22-27

82:الحكمةفيقصيدة+

9231-:لأيوبالثافيالمونولوج.

32-37أليو:بخ!إ+

-642ا38::ايوبوجواباللةخطاب.

7-24:17:الحاتمة

قدوالخاتمةقالفاتحة.نحتلفةازمنةمننصوصمجموعةهوايوبسفر

واستخدم.؟(..مفالتاسع)القرنأسرائيلخارجمنقديمةشعبيةقصةألىترجعان

فألف،حقيقيةلاهوتيةلمناقشةإطارامنهاوجعل،القصةهذهالخامسالقرنمنيهودي

القصيدةإما)مونولوجات(.المنفردةايوباحاديثومنالحواراتمنالثا،ثالجولات

لاحهق.وقتفيأضيفتأنهاإلمحتملفمن،)32-37(والخياابات)28(الحكمةفي

الن!!ق!ا

كادلى؟الفههلى

(9-8)ايوب

افنضن..؟قااقنن.!اضندقأنةايوبتينتالقنأقشأتانفضلآتأتقايكن!نن.........:

فلأنه؟،يتألمالانساتثاتفاذادومأ.Jعادالقهانبلدد،،الئانيالصديفي!كد:

:،هوفمنبريء.انهيكرفلأنه،هذهالنظرجهـة9يرفضاايوبانالا.مذنب:

ة...............:.....................ميمر؟د؟نج!متيبهإمبإبذجمبإلإلههذ!اذبط:ة
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يعتبا310

:وقلجيل!ئؤ1بدذثأجاب1

هذ\بمثلتنطق1ذتهتىأفى2

طع!فة؟كريح1فى"فملث!أثؤو

لقتعا،1يخرصء!ثثلصعألعا"21

لغدفى؟1ئحرفث1لقهير"؟؟

إيه1خطئوتدئقككا3"إفى

معمي!تهم.يل!إلى1سلمهمفقد

1للة1فىلتنجكرثمافىنت51\ظ

لقذيررحمة!1لتفست1و

هسعقيملأ1طهر6وكنت

عاعصعيسهرلأنه

هقر"برصكة1فىوئعيذكص

قيعةولملاوفى1حالئكصفى!ثتكو

دهرةهزلأيضرة1طئكتكودو

لسألقة1لأحيالص1"!عاصا

آبإفى.يضرةإفى1عغ

جملغذولا1مينجنومخنظظ9

.لأدص1طل*علىإظ!!!

ويكلمونكيخئعثموئكهمأط01

لأ1لأثؤئخرجوفىقلوءلهموين

1لم!تنقحفيبزد؟هن9إئنفو1

هياه؟لاحيثثاشنة1تنسأ1؟

ئقطحلايخخفز،و1نهمح2

لظت.1بئرقبليذوي

1دلةينىشئل"منتكوفىكذلث12

يزوفى.لكاثر11فل1و

بنفيع!ثقتةتتقتاغ"

359

.عنكبوتبي!ثأطهـلهو

يتهصوصلئعر!بتابت1فىيستصع5

فإنم.كعصوهوبهريتفسثصع

لسمس1تجاهمخفمز.ةشجرهوإنما6

ئسظلفا.علىوتتبنبط"1فللا

لحيعى1عرودلالي!وتشتبك

1لصخو!.جوفيوتتوعل"في

ه!دلاهن\ستؤم!لت11ذولك!ظ"

قط.\ذفث1تيئلا1\نكرها

همععصعادرو!ذلك9

.رىأختنثلزيتلاوهن

ل!مليردذ"1لاقثلة.

1لمجرمن.بإئدييأخذولا

ف!حكأيللأفمك!د1!فى

دقللآوشفتيثص

خجلأمبلفعوكصوئكسي1

تكوفى؟لا1ر1!الئرخيمةو

وقافى:أيوبثأجاب99

كذلكلأمر1أفىيقيماعيصثفد2

1ثلة؟1\ط؟؟رلاففى1يكولأ.ثكيف

ئخاععمهفى1لهطاب2بافى

أللى.هنحد1وعنإيجة

باش1شديدلقلب1حكيم"إئه

ويسلغ؟1هاقأيتغنلئث\لذي1ذفمق

تشعزلا1!بلءرحبزخ5يز

يقبفا.كتعبهوفي
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هكاللاهنلأ!!61ويزعزغ

عمدل!1تج!فم

فلاتشرق!ولفر"1لث!عس

كب.1لكو1علىريختغ

حدهرت1لشمو1لباسط1هو

لبحر1هؤدررلز.على1ر

1ءلجوذ1لنععو1بناتيخالق1

لجنوب1أظديروثاثر11و

ئسبزلاعظئغ!غ.

ئحصى!وعبإنس

؟لميرةفلابييمزلح

به.زوهـثعر*1ويماذ"

يزد،ه1ذفمقشلتتإن2

تفعل؟1طذفى:يقولمق1و

كغعبةيردلا\ثذ3

تحتآتموفىيزقسر1فىأعوو

1جبئه1نافكف!،1

عيته؟خخجي1تر"1ؤ

1جيبلابا!1كنثلوبئني5

1لتيم"!خمة!ديأليوإئط

فأجإفىلحلهدقيلو6

عوتي.1لىصغى1أنهآقنثلما

لزوبعة1فييسحقيئلذي1ذلك!2

علآبغر؟لجرحرئنجثئي

ئف!يآخالايزكق"

ت.11رمزر!!ئجزغئئ

ث!لظ"لظهر1لؤة\ط9

rl?

يستدجمبما؟1ذثمقلقضغ11طو

يؤتفئيفميبئد؟!1كنثإفى.

ئجزفئئ.ىملأ؟نهأو

نفسيأعرثثلاكاهلأكاني21رهبثي

حياتي.شنصثقد

قلث..ولذلكحد211\لأمر"و

1ء.1لسوعلىلعثرير1ولكاهل1يفينه1

فجاييأموظلكا!ثة1ئنيزلمتى22

لإلرياء.1يأيمنيسخر"

لسرير1يدقي1فىلأر-كأ11سبقت2إد"

قظتلا.وجوه1للةحجب

يكوفى؟فمقهويكنا!د

عدأءمن1سرغإطمي5

ضر\ئعمب1ولزتبد

لبزدي1كسقينمرتقد6

ططمه.1لمئقنر+علىكالمغقاب

ي1!ثكوسأنسىقلث:!1\فى

وإلتسموجهيط!ق1ر

آلإهيجميعمنمخؤفط"

ئبزثيلابأنلث"لعلمي

فستآئأكنث9\إد

عبثائجتعب1فلطظ

؟لثبجغتسلت1لو.

؟لحر.ص.كفيرناليت

1الوةفيلغطستتي1

فيبيتغافطحى

طجاوبئهثلي؟ففىيس32\نه
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يوبا310

ثقفاء.11طمكلاظئم!سحى

دسدينناختسغثو2

جميتناعلىيدهيجع!

ع!هعيلرقحص

!هالليآانظلة

كة.رعئروولط

أخافهولاككلمجنئد

.نسثريفيكذثكثستثايي

خطاب.8أى

2-V:

-821

?-r r

شكوى:9أى

-r r?

ء-52

بلدد

العدلويقيمالمذنبينيعاقب:عادلاللة

التقليدإستقراء:

سمكاسنأوالبارسئعاقب،المذنب2:

يوبا

معهدومأموالحقا(؟.5-)نشيد:الاقوىهواللة:

ألتةمعالنقاشاستحالة2:

استنجادولادفاعدونمنظلمأ،عليهخيهتمقدانايوبيشعر3:

مكلومات

عدالةالىالنقدتوجيهفيأيوبجرأةصدمته..لاقدالتقليديالتعليمبلدديكررا-

جهة،منالحطأة:ثنائيةرؤيةولبلدد.الديأنةدعائماحدىهيوتلك-اللة

.الخبرةمنوليسالتقليدمنمستمدةوبراهينه.اخرىجهةمنوالابرار

ألي!.العدالةوفيا(.)5:9-الخلقةفيتتجلىالتقليد،منساورفياللة،قدرةان2-

.(1رقمالنص9،ملفراجع؟ا:)7تكراجع)القدير؟شذاي:احمائهاحد

مكانهناكوليس؟سدلرنفهو،مذنبشخصأباناعلىساذاانه،

يكمنوهنا.القؤةمنتهىفيمو،الانسانالىبالنسبة،فالتة.اعتراضلأي

!أيوباعترإنر
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ايوب310

سفل!ا

الدينونة،الانسانيةالعلاقات)الظبيعة،المتحذثاناستخدمهاالئالصوراكتشفرا-ا

تتداخل.كيفولاحظوااغ...(

ئئهم(؟مستشار،)صديق،ايوبتجاهبلددمرقفهوما2-

ماذابلدد؟براهينامايوببرامينقربأ:اكثرانكمتشعرونبراهينأيةالى3-

منهما؟كلاتجيبون

ةءللقلاتلىاملللا

العهد،لاهوتتفترضطروحاتهانإلاودنيا،ايوبمنالسفرمو!جعلا-

انسانكلايوبيجسئدالمعئ،هذا.واللةالانسانبينمتبادلموقفهناكحيث

أوإنحئ،وأيوبوثنيأ.اميهوديأكانسواءألتة،إلىشكواهويرقعلميتأ

يمثلانهللجلاء:خضعالذيألاسرائيلىالثمعبيضخصفهويهوديآ،يكن

الأنبياء.غرارعلى،لمالمتأالبارصوراحدند

233)9:اللةربينبينهتجكمايوبيحلم2- -،)rاللةيكونانيفترضوذلك

ال!سفر.مؤلفالبتةيعقلهلاماوهذا؟العلىذاكولي!،الانسانمستوىعلى

او915:)عبريسموععلىسئطبقوسيط"11اراخكم"1عبارةانمع

5(.2:طيم

فلا:اللةتحذىلانهشك،ولاذلك،ليسوعصورةبكونهايوبفاتم3-قفما

شبهاوجههناكذلكومعيعذهم.بانهقطأدئةاتهموأ،شهودهولا،يسوع

الاهانة؟تلقىوحينظلمأ،أتأحينالوبوضعفييسوعيكنلمأبينهما:

بالئةثقتهعنبالتاليوعثرالمحنتقئل،القصةفيايوبمثالعلىانه،

36(.:ا4)مر
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ايوب.31

وإلم!ذدالمخلو؟الانيعافي

42:1أ-2؟)ايوب V -)V

؟.نثنخضئةيقافا!فيئ.انن!نق!انروايختأ!.أل!حيدتاقوففأانفضلأن.فاانط........:

:ايوبيصبمهكذا9.السكادةبالتاليلقيلكنه9،جسيمةبويلاتامتحتوقد،ايوب

ابكلرىللقصمايداملار%كانتاالخايقة؟هدهالفاتحةهذه.المتألميتلك!أخأ؟

!ملأهسقيط1\لرجلهذىدوإلوب،ممه1عوص1!كأ!جل.فيكاد1

لافي1لبعةيللكىد2وفيت.وثلالثبميى!بعةثهإووفد!لثز1وئجانب1ثلةيعفي

خدأوله1ظفى،هنةوخمسبقرفى1فدهئةحسولإلل1منلافي1وثلائآلغنم1من

يذهوفىبنوهكاد"وجميعا1لمشرقإلنا؟عطم1جللر1ذلككمادو1جدكم!وفى

يط!كئقلعلاث91لقمأخوفىيخذعوويبعثوفىيوهإ،فيهنهمكلبيمتليطذبآيخقيمود

فييبكر"ئمويطهرهم،يدعوهمإلوبئ!د1لمأدبة،1ر"هدتم1ثأذ5هعهم.وي!ئربن!

خطو\بئءفع!:يقوفىىدإلوبئي!فىجم،لعددهمفتيمحريف!عذ1لصباح

فىيو!11تفق6ولإط؟.1كليصنحإلوبئىفى1هكذ؟ق!بهمفي1ثةعلى1ثخدفؤ

للشيطافى:\لربئ.!فقا4بينهمإلظلسيطاد1ودخللرب،1\ط!1ليمنلو1ثدةبنودخل

لم!زد3د1رعننلأر1فيفي1لطو1من:بللروفلثشيطفى1ظبب1قبلت؟"؟لنمن

فيمثيلدلشفانهإدوب؟عدي؟لك!1فى"1فلئتللسيطد:لرب'فظفى8فيها".

وففىلشيطافى1فأبب9لشرء؟1رئجاذبئ1حةيمقيهستقيمىهل!جل1ت1لا!كأ.

هـثي؟كل4وحوبيتهولوححموفىسيختتكن01\أ1ثلةئجإلوبيتقيأمخانأل!ب:

11!لكنلا!مق.1ليطسيئةقنتثترت،يديهعمافى1كتب!وقدجهة،كلهنفى

لرب!1ف!ل11وجهك!؟عي!ث!فيئخبماثثلا1فترىلهط؟1هسسيدك!و!سعط

Irl
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لسيطن1رضي؟يدكتمددلا1يهرثكن،يدك!ليلهلثي؟كلإفىظللسيطن:

.لرب1رجه1هاممن

خيهم1يتفي1خمرويشربوفىياك!فى1!لؤوبناتهبنيه1د1تفق!يوهأو13

بجانجها،ترعىلأئن"1ونعقر"مخريث1*كانتإلوبعوقافى:1فىرسوفىفاقبل"1نعكر.1

وحدقي1فتت"1ظو1لسيف،مجد\لحدم1وإخاوهاوقلوسبأ1هلعلي!ثفجم15

ثسماء1مننار"1ثلةسقطتئقدفقافى:\تجتل!آخر،يتكلمهووبينط16لأنجرك!؟

يتكلم،هووبينما!1لأنجرك!؟وحدينا1فلت!1وكلهم،1ولخدم1ولغنم1حرقت1و

ولخذوها،لإلل1على1كا!و1وثزق،ثلايث1فىنيوفى1ثكلد1تو!عفد:فقالخر11تجل

خر1\قب!،يتكلمهووبينط"1*.لأنجركوحديظ11فلثولسيف،1بكدطدأ11رقتلو

بريح1قذ91بكر،1خعهم1يتفي1حمزفىيشربووفى؟ك!!وبناتك!كبنو*ىد:فظفى

ثسظفى1عثىفسقط،لاربع1ثيت1ذوإولوعطمتبريآ11ءورمنهبتقدهـثديد؟

"ثأخبرك1فلت"1ناوحديوفعاتو\،

وهتخذلارص11فى1!تمىو!1سبماشعروحلق1ءه!دولثقإلوبفقا!02

5آلم:Nو

1مىفجومنج!ثخرياظ!ي

يإ.1عود1وعر؟نأ

خذ1لرث1وعطى11لمرث

كأ.مارتلر11ل!مثليكن

فيوه1!ةفييقلوا؟لوبيخطأكله1هذفي62

إلض1ثشيطادربخللرب،1\ماع1لعفلو1!ةبنودخل1ديومأ1تفقبعم21

لشيطن1*ثآجاب1تجملت؟إلنفنلملشيطفى:لرب1فقافى1لربئ1ليمعل!1هاآبينهم

أيخئتللشيطر:1؟بفقاللي!؟لميردذ1و1لا!!يطف1ثطؤ1فنل!ب:!قل

1للةيكيسشقيمىمل4رجلنه1لا!عنن.1فيهثيلفىيسإيوب؟قنهعديبالمك!1فى

سبب"بد،فىإتلاجمهعلىفشيحروقدبكما؟،متمسذلاد11فىولم!عر،1ومجانب

نف!بمه.عنيبألةلافد1يلل!كل"ماو"جد"جملبما،:للربو!للسيطافى1"ثاجاب

رجهكص؟!ليعليكلائجذدث1ف!ى،ولحمهعظمه1هسسويدكسإلسطولكن5
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يوبا310

منلشيطافى1!فخرج؟.شفسهحتفظ1ولكنيدك!،لينه1ظللشيطفى:لبلر9ثقافى

.لرب1وجه1ط؟

ولفلأخآ!1ليمه.قمة1فىقدم!حمي1هنخيئيبقرجإلوبئلشيطد1وفرب

هتمسذلآفى1إفىأ:ته11مرفىفقالت9لرطد.1علىجالسهوهوبلاليحتكخزفةفى

ت.1لحمفاو1حدى1كلاأكلاهلثنما*1طا:فقافى01؟وهت1ثلةعلىجدفبكطلكتج

بشفتيه.إلولثيخطاكله1هذلسر؟؟؟في1مهنقب!؟لا1ثذهنفي11ئقب!

منكلصفقبلبلوى،1هن1!لهبكل!!لإلوبئممدقاء1ئةئاممعو1

لؤ\فر1ياتوفى1على1يفقو1و،لنعماتي1ثز"مووحىلسؤ1وبلآذلتيطلي1\يظ!"ه!نه،

وهـثقوبكو\،1تهممو11ثزفعويعرثؤه.فلمبعع!هنإلعارهم1ثزفعو5016وئعز"وله

عقلار1علىهعه1جلسرر13رؤرسهم.ثؤقلسمل!1مخرإلأتر1رذ!،ر1كة!دهنهمكل

كانتكإلته1\د\ؤرلأنهمبكلمآ،حذ1يكلمهرإ،لياليرسبحصإط،سبعة

جدآهـتنديدة

نألتيماني:1لأليفا!صقفىأد1\لكلا!،هللرب،إلرب1كلمفى1بعدىفى،!ر\،

لحق1بحتشبعرت1تتكثمو!ألأنكم!جميك،جملاعلىعيلث!وفطرآ1قدكفبئ

عبدي1\فى1ذهوو،كبالقوسبعةر1ثرسعةلكم\لاد1"ثخذوإلوب.كعبد.ي

1!فح"وجقةبألىجيكم،1هنئصليإلوبئوعديئحرقآ"عنكم،11ععيدوو!لوب،

؟إلربكعبديطق1جمسبعلي1نتكلمرأيأنكم!قتكمص،بحسب1عاملكمولا

لرث،11هرهم!1وصنرلنغمالي،1صوثر"وحيلشو1وبلدذييطلي1فير1فذهب

مدقيه.1لأجلع!لىلأنه،م!نتهلإلوبئثلم11طدو"1إلوب.وجهلب1لرو!ثح

كادمنكلوت!1خو1رخوتإ1جمغو!1ره11قلافىكادفععف!هاإلوبئ1حة1دور

1دزالالى11لمفيةكلعنوعزوةله1ورئوييتإ،فيخبزآميه1كلو1وقبل،منيعرفه

إلوبآيخرةلرب"1وبا!ك12ذهب.صأهنخزففة"وهنهمكلفى1هدىوبه،لبلر1

لف1ولاف،1ل!تةلإيل1وهنل!عشر.11ربعة1لغنممنفىف!فى1ولاه.منكر1

يلاهة3لاو1وممى!1.بناتوئلالثبخيرلبعةلهىفىو113تافى.ل!1وبقر1مند1فد

ليإلوبئكبناتيلحشن1فيفغتونجذوا15كح!.قردورلثة1و9عبملظنية1و
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هئة1هذبعدإلوبرعايق16إخوتهنةبير1ئأهيرإلوهنت1عطهن!وكلفا.لا!عنن1

قد1برشيطإلوبئماتثمص!1.جال11ربعة1فىبنييماوبيبنيه1ىور1!بعير!سنة،و

فيول!.1!ئ!بحءهن

ا!هالب!ثظلة

بالسعادةالمغمورالباركونهايوبتقدم:-15:ا:الفاتحة

والشيطاناللةةالسمامصيالبلاطفياوصأمشهد:6-12

مصأولادهاموالهفيايوبضرب-13:22

أضيطانواأدصبه:البلاطفيثانمشهدا-2:6:

أمراتهحصتهجسد؟فيايمصبضرب:ا.7-

أيوبأصدقاءقدوم:اr-1ا

g-؟24؟اصأتمة V:لاصدقائهيتشفعايوب

السابقةسعادتهأيوبيستعيد:ا-17.

مكلومات

(01؟2الغايةالفاتحةبالتتابعنقرأانيمكننا:الذاتيتمأسكهاالنثريةالرمصايةلهذها-

.أعلاهالمقدمةانظرأنقيااع؟هناكيكونأندونمن1(،42:0من)أعتبارأوالخاتمة

شرقجنوبفيآدوم،مملكةفيهما1(1)2:وتيمانا(:)1عوصارض2-

8-9(.عوبديا)رأجعمشهورينالآدهـميونالحكماءوكان.الميتالبحر

عنحديثهناكالسماودص،البلاطفياحداثهماتجرياللذينالمشهدينفي3-

فييظهريعودلاوالذممط(،.!.ه.+نسيةالفرالمسكونيةالترجة)بحسبالعدو"11

فهى(،المشرصمدارترجمةبعدها)ومنالفرنصبةاورشليمترجمةاماالسفر،خاتمة

التسميةهذهوسئصبج.دعوىفيالمئهموهواشتاطان"،1:العبريالاسمتؤدى

علىالبشرويحملادلةئقاوممصنعلىللدلالةالشيطان"،11علم،اسمبعدفيما
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يوبا.31

شيطانعبارةيترجمفسوفالجديد،العهداماا-3(r:0)زكعنهالابتعاد

.والمفتريواتمهم،،الانقسامزارع.ممعئcdiabolosبعبارة

الللفل!

؟يقولانماذا-6(.ا:2و61-1:2)والعذوالرببينالمحاورتينلاحطوا-ا

(؟4-ه2:وا9-ا:)1يبرهنانالشيطانيريدماذا؟يفعلانماذا

بعد؟فيمايتكلموناخذو!لماذاقدومهم؟أبانأيوباصدقاءموقفهوما2-

هيما؟واصدقائهوايوبادلةبينالعلاقةبالتاليهيL.7-9،:342-.مموجب

تستخلصونها؟الىالنتائج

ةءللقلاتلىامسا

غئ2(..ا-41:4حز)رأجعالقدمالشرقمناسطوريةشخميةهوإيوبا-

واحمه.الجميععنهويتخلىشىءكليخسروبغتةشىء،كلفيالنجاححالفه

،بقسوةأمئجنالذيالبارهذاوقصةاللة".عدواكأنها:يعى)إتوب(الرمزي

الثواب.بشأنالتقليديالموضوعتعابمانماثم،مناعتبارهإليهورد

كلعلىالقادرفهو:التحدييرفعاللةانإلأ،الشيطانيشنهاأيوبمحنة2-

نأيتضحللظواهر،وخلافأرجل.امانةرهنسمعتهتصبحانيقبلشيء،

يدينلافالتة9(.:1)ايوبعبرأدتة،هو،الشيطانقبل.من،بالتاليالمقصود

8(!7،:)42بألعكسبل؟واحتجاجاتهايوبشكاوى-

الآبكضفكانايضآ،الجتسمانيةفي:ايوبأمتحنكمايمتحنيسوع3-هوذا

يلتزمانشاءالئالابارادة"11تكنلم،يسرعالىفبالنسبة.الابنبامانةرهنأ

6:يو)راجعالبشرلكلالحقةوالحياة،الحياة،بالعكسبل،الموتتعىبها

للبشر،الحيأةهذهيسوعيع!!ولكي4(.2:طيما4؟ا:غلا4؟38-.

ا-18(..:ا5يو)راجعحياتهيبذلانعليهكان
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يوبا0?3

11!وبرىناا11

(13يوبا)

:.تلتمر!قدلأ%أ.ألأ2.نف!ةغتاي!قيدفاغألرأنغالنقنأفا:يختغ.....

:،لبراءتهيحتجهناانه03(0)الحاضرمصابهيشكوانقبل)92(،السكيدماضيه:

اببهبثبر.ابكلمإلتنجملإذحوففابي!لإديهالخلقيةجمترإنجكلةنجلاممةينإمكانت:

آنجرويثل.نا1"فلأررع.كييطهدلثقد1

ولمئستأمعل.ثزوعي.1ءعذرفي1حدق!لالأد

1؟بامرها!قدقبيىد9إفىهن1ثةعن!هنلنصيبئ1يكوفىفما2

ثزجمطباببعلىعدلثتر1ولؤق

لآخر1مرألتيفيظحقه01؟لأعالي1هنلقديير1عنل!منلث11لجرو

ودآخرعليهاليقحهوللظا!بية1أليستي2

فاحسةبألفا11لآثا،؟1لفاعلي1لمصيبةو

لالصة11فىبغلزيلةجرطرفتي5ئبعيرهو"ألس

1طوية1لىحتىظر+طكل11؟1تيخطوجمعومجصي

بأسرط.وتستأعمل"كتثيب!اطل1ليلثسرهل5

عديجمقستهنث1كث3\إد1لمكيلاة؟1فىجليركتهوأسر

علي:1هطدعوفي1صيأولبر1فى1م!زلي!لميترئي

1ثلةيقوئمجر\عخ"1فماذ"1.سلاصي1ثلةفثيعر

ئحقق؟جر1جيئهكي!ولمسبي!1عنلتيخ!1فىطدت!1

هوبطين1ليمعي1لذيأويس15كينيت1ءورقبي!ر1و

م!نعهماعيبحيئ1برغ!ق1و
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يوبا310

حم؟لر1ليئناكوحذ1ر1و

طلبفمبىنس!1هندثهل6

1ثأ!ملةجمنكلث11ؤ

وحديكسرتيكلث11ؤ!

1يشيم؟.منلايأكلوأ

؟لوهكأئيهعيمثثعبايهنذبل8

هديئه.1هيتجطينوبن

لعزي1منهالكآأيث!هل9

لهكسوةهسكب"لا!و

كيظهكئقيروأ"

كتميبجزة1ستدفأوقد

يتيم1علىيدي،ثع!ثإنر1

ي!ئأليإلقفعاءبأدطلمأ

ىهليمنكتفي6\فلتسمط

مفمبهامن1عيذروئكسز

ئمبزكيئ1ثلةهصيبةبافى2

!؟.1طآليةتجدرلاو

ئقيلذهمب1فيجعلمثهل"

1مئي؟أنت:يزللإدرفلثأم

حافييبئدثنرحثهل5

1؟كثرأ!لتقديدي1فىو

سطت.ج!ثبعصي11فىلثنظرهل6

بالب!ء"يسيملقمير1إفى1و

سرآ!ثأفتتن!قبي

في؟منفبلةليهما1يدي1رسنت.و

1لمصة1فىفح"ئريلةجر!دفا

لعلي.1باثلةلثكفرقدكوفى1لألي

145

فيفيطلاثثثزحمث96هل

سوء؟ناله\)\شمت1ؤ

يخطثىأدخألل02

بلعنةنفسهيطلبصبأفى

يقولموفى:خيميئ1ه!يكق21\أ

مائإتيما؟لحيممنيسبح1بأح!يئتىهن

ط)ج1فيكريبئينتهأ!نه

لسبي!1لإلنببماليفغ1كنثبل

لاسيفع!"1كطهعع!ييكتمث23هل

عدذيفيللاثم9ف!ماد،2

لجمهور1منخقث!ذ

ثنر1حتظر1خشيثو

باب؟11فىخرج1اوفمنقت

يسمعى؟.فئليمن5

لقدبر.1فلعجئيتوثيعي1هث

خصميقيلذي1ليهاب1و

كتفيعلى26فلأجملئة

1ن!عي.لرتاقيولأغعيبثة

تي1خطوعددفى؟ييق!

رئيس.تقدأيه11تقدأر

في1رخت.علثىع!رإد8

يدهاخاد1معلابكتو

بلايخفعةكتثظأكلث\ؤ9

1ربإلهانقوليىعلىقفعيث1ؤ

لحنطة1بدلفيهالعولبئ1."فيعتئت

لشعر؟ثسوك"بدل!11و

.ب1فى"إلو1ثؤتخت
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امبنب-*-

اب!هالد!نظلة

كذبآولاطلماايوبيقترفلم:اا-2

المحبة.علىاوالعدالةعلىتجاوزهاكليسا-3:23

وثنيةعباداتهناكلي!ست24-28:

رياءأوانتقابمروحلديهليص92-34:

4 . - ro:أدقهتجاهالتحدند

مكلومات

وكان،القدمالشرقفيمؤئهةالجومكانت26-27(:)آالنجومعبادةا-

ويستد(.-ها:13حكد،:23مل2)راجعالعبادةلممايؤدونالناس

h(.1-41:اتك)راجعالخالرتبالتهالايمانعلى،العبادةلهذهأليهودرفض

وكتحاب(.آ:r\)اضفولىاوزنحولالمصريةردالأسصوااأ!ايوبيشير2-

اعترافأ11يتضمنالدينونة،ابانليئررهم،المصريينقبورفييوضعالذيالاموات

9(.-18:5حز)راجع..011ذأكأوأشرهذأأقترفلم11سبيا":

الآيةبعد38.4-الآياتقراءةيجب:مكانهمنتحولقدصغيرنص3-ثناك

السابقة.أسا،ياتأ-قياعينهاألادبيةالصيغةلهاانإذ34،

اسفلآ

كيفا؟Aعددهوكممنها.برنءانهايربيعلنالخ!الاخطاءوحموالاحطوا-ا

صياغتها؟تمث

.علاقةتجدونهلا،ت؟احامنكلفيالأدبيسلوكهتدعمأليئالمبرراتهىما2-

أ،نبياء؟تمتصلا!ومعالعشر؟الكلماتمع

:01مر)راجعالمنقردخطابهبعدايوبجيبانيسرخبوسعكانماذائخيلواغ-

9-14؟(.18:أسأو28-34؟2:12؟ا-.09
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اينبب310

ةءللقلاتلىامسا

أحدلا،الواقعوفي.الموذجبئالبأرانه:الاديئالحبلقبيلمنهرايرب-ا

منليس،براءتهفيهايؤكدا-قياايوببراهينجيدأندركول!ي.بالتمامبرىء

ناجحة.حياةذنمويحفالذي92الفح!كايضانقرأانالافل.

الصعيدينوعلىأليهودي،الأدبيالمثالبالحنحبطيجسد،اليهوديفي،ايوب2-

الدوافعيشرحالمؤلفانإلاالعشر،الكلماتنجدفهنا.رالعائليالاجتماعى

بازاءوأنماوالشريعانية،القانونأخا،قيةبازأءلسنا:السلوكلممذاالعميقة

الععد.اخلاقية

وكاتبيسوعأنذلكاجبرا.علىالعضةامعالنصحعذأنقارنأنالمقيدمن3-

اكثرالتزاماتيعلنانإنهماالعشر؟ال!طماتإلزاماتيتجاوزأنأيوبسقر

25:مئ)راجعيىتالاصغرتجاهسيماولاألانسالية،العلاقاتبشأنعمقأ

-340.)4

النهعلىيتعرفايو-

(24:6-أ:54)ايوب

قد..:قاالتفانيايوبج!ابأا3قوةأنقةبةفأهألدقياننبيرأنخظاقينجتهد:........

:هذاجيدأنفهـكللكي9بالضبما.النثريةالخايقةقب!السفد،خلاصةالىبلنهنا:

الاق!:على،وبدايته،9-لالاالقهخملابقراءةمتاولأ،لنا،بدلاالنم!،:

إ:..إ-؟إ.)؟؟ة؟.

147
http://kotob.has.it



ايوسا310

51 tإفىصسلاهصهثساصس!لء1لمروو

:وقل!لؤب

1لقصاير"لإنمصهئنساعبساهل1

؟،هؤئخه1طةوئجيب

و!فى:لربئ1بإدو2فأجاب

1\جيئلث!نجماذبطيثنتكلفعث؟

فمي.علىأجغل"يدي!لئي

1جيبفلاةهزتكثم!ثقد5

1زيد؟فلاوهزي!

:وقااسالطصس!ناة1منإلؤبسالر1ثساجابئ

سالأركنوصادءومطك!

بنلئثءفأنجرلي..!لي

لعلكصثنسامق"قفاني؟"1

تناسك؟ئبرساأاتساثمئي

1ثلسائجعذرهل"ألكص9

موي!؟.كلثل1ئزكذ

لسمو1و؟لعسامةيصاهفنسا01

1هة.لكر1و؟لمهإلةئلوتسز

غصبنصسئبيريخوص

خففعه.1ومغظثيكل1لى1نظرو

وذلثةمتعظثيكل1فى\نظر1

ف!يهم.1مو1ر"فيثأشر11سحقو

هعآيب1ساز1ليطمرهم21

لحفرة1فيوجوهسامجسص1و

إلغآ1ئا1هدحثثجنئ!"

مخنصك.يليثصلأن

هئكععنعةلذي1بهيموت59\ئنار.1فى

148

ااور1هل1لعشمبيأكل1ظ

هتيةفيقؤته6

بطصس.نسيسنيفيوشساا

كالأدزدتبةنجسدث!1

كةمحرفخذيه1عصبئو

مخاسهن1نبماي!بعظافه"

هطقحديذفدلاعة1و

لحلق1في1!ةطرق1وفىهو

يخط.1لمسيفئعملوعانعه

لطعا!1فىئخيرفيفالجبال.

raبرية.,1جمعتلسصسافىحوسا

ليل1إئيعرمختيربعق"1

1لمستنقح.فيلقمب1مختويختبئ

بطلفابيل1عرإئس.ئجغ"عي!6

دي.1لو1مناصالث.لهوئحيط

يخحفلتلنقز"أ1نسسابماطغىإفى3

فبإ.في1!دق1ندلقولوهطمننهو

جهسا1هويصطادةفمصا

ياؤتاسئ.انفآوينسسا

سثبم!1فتئمبكةلؤياثاد\ط5

بحبل؟لزبط+!ورنه1!

1شلةنفبما1\مخعل"في6

بكلأب؟فكةساو

4ساتيخصانز1منليسئا1إلبهسا"!

بالا!عغطاف؟ئخاطبلثصأم

9سبمعكصإئناطع""

9؟هؤبد1لك!عبدفئخذه
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ىلعصفو!1ثالاعبه

لعبة"لبناتك؟وتربطه

كاءشمربهيتاجصره1

لعخار؟1علىعونهويور

؟ثألبمنآجدةخمسجن1

؟تلحو1لب1برأ!تةرد2

يدك!عليبما:فح

تعود.فمرلقتالتذكر.1

11 t1قل"!دهخابلقد

يتإ؟رؤدلجر\،فنئصرصما1طلا

يئرةأدأحدمجرؤ"لا1

جهي؟و1طآيق!لذي1فمق

لمه؟فاؤفييعفإ؟دآنيمن

لى.مرتي1لسطو1مخمتطكلو

متإيه1رعممصتمر1نممتثلا"إلي

بخيتإ.حسنوهإثير؟وبن

لبالييمافقذأكشف.من

لإرجمه؟عمفثي"ي!بدخلوهن

صم؟عتي1هصرفتصهن

1سنانإطئذة.1نرةد!د

لزولىمدفولثظقره

فاصذبختبممختوهإ

بعمق1لىبعفعها08ينفغ

.يي!ا.لريغتشلل"1فلا

بالاخرىهلتصقةهنهاكلى9

تنفصل.لاهتماسكةث!ي

914

1بؤ!كطشهيقدخ01

لفجر.1ئجفافىجمناةو

فمبما!هساعلمنمخزبئ1

لنا!.1شز!"ههويتطير

د"تادبتمثهنخربإوهن

1ق!.علىتغليتجد!منئنة

لجمز1ئفمر؟تمصمئه

طيب.يحزبئمصوهن

ثقوة1تكمنكقبمافي"

فى.1طويعدوهأهاه1و

هتلاع!قةلحمبمامطاوي5

.حزحتتزلاعيطكةهسئو

كالحجرصصمئثقلئه6

لعشفلى1ثىكالر!1رلآدر

1لآالةتاخترميمالفوكد

ينصرثؤفى.لذعبر1ومن

ئعميبةلذي9لش!1يثتلا"

لسظفى.1لاوق11لمزرلارمغلر1لا1و

تبئألحدبدص1مجسث9

فسصرماخشبأبحالر1و

لقوس1عاح!ثيهزمهلا8

تنقلبئث1لمقلاعوججارة

قثنأقة1لمتايحسث

لحربة.11!1هتزعلى!بتمحات

فخدذشقفتحتإهن2

لط!.1علىيزح!كالمشإ

تجلكالجر1الاريةئغلي13
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ينبا10

طبتدر1فى\بحر4رئحو

شيالأيزآو!1كهيخط

1نثيت.!لغمر"شغرآ!ئح!ث

هثيللأرعنن1في"يس

.إلحؤفعدمعلىطئح"إقد

هصنطصبل1فىئينرةئسصذذ

ألبهرياءبيئجميحعلىملكوهو

قافى:وثلر1ب؟لوفأجاب2،1

شيءكلعلىثابنرنك1علمثصن2

ا!هاللهنظلة

1فى.مزعليلثصيستجمل"ثلا

علبم؟يخبرفيلدينر1ئصبفيللي11ذلمحن

9دركأفىيخيرمنلث1نجرقد!لني

أعلم.ولاتفودئيبعجيمانب

فلائصنصلغ،إنصع

أسأفكصثأخبرئي.

ثأذفى1ممعتكصممحثدكنث5

1لكرقدفعيىلآفى11ط

كلاهيعنجح"1ر6فلأثلثص

لرطد!1ولب1لتر1في1ئدأو

الاولايوبوجوابالنهائياللهسرال-5:ا:54

الثأنياللةخطاب64:1:2-ا:04

العدلسةمماشفيبأيريتحدفالله:456-14:

الهر()فرسبهيموت:2-4ا04:5

)التمساص!(لوياثان:2514:26-:04

الاضرايوبجواب-6:ا:42

مكلومات

نصلىساخر،بشصنتواللة،يقعترحجيدأ:ئقهمأنيجب6-14(،:4)0اللةا-تحاى

الالهىالمزاحهذاويتخب.الشرصتلمالعاويخفصمكانهيتخذان،ايوب

لم.يتأالذيايوبجرح

النياص.نهرفيوحشتانحيواناتهما)التمساح(،ولوياثانالنهر()فرسالبهموت2-

ناعلىللدلالةالثر،قوىاصليرمزاناللذينالمنسخينتكحذالكاتبويصف
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يتغلبأنالثةبوسعوبالمقافي،عليهما؟التغلبعلىقادرغيز)أيوب(الانسان

ألانسان.يفهملمولوحىت،يعملماجيدايعلمفالخالقبيسر.عليهما

الللفل!

فيأدثةبعملالامريتعلق7-04،14:فيالحاكهىفكما1-38.7:لنقرأا-

04:1ففي.الكمينهذينبينقارنوا.التاريخوفيالخليقة 4 - V،هوما

ذأته؟الربيععيهالذيالجواب

ايوبيرتضيلماذا5-6(؟ب،4:423-د،)04:ايوبصمتمعيبهو2-ما

قبل)ماالبدايةصمتمعترونهالذيالفرقهوماضيثأ؟يقولالأالآن

ا(؟3:

الذيماعرف(؟صصت،تكلم،،C)رأى،المفرداتراقبوا-':ا:42في3-

ادثه؟وحولنفسهحولايوبتلقاه

ةءللقلاتلىاملللا

وجودهايعفمالىالجوأنات:نخته:ماحولهفيماالن!!الىايوبأدثةدعاا-

قاسوبالتاليصغارته،وقاس،حدودهايوباكتشفذاتهوبالفعل.الناس

مواللةبانيعتئديعدارهكذاشىء؟كليفهمبألاإرتضىأنهاللة.عظمة

العالم.مركزنفسهيعتبريعدلمو.يعذبهالذي

التقليدكانفما؟تجددتقددئةمعرفتهلأن،ايوبايمانباعلانالقصيدؤتنتهي2-

شثوشتهاللة،معايوبصراعاناء.كافيأيعدلى(والسماعالقول)عبريكرره

حاقأ.اللهحيوشايرى"1انهلسمحا،الداخلية

التارخي.الوأقعألىألادبيالخيالذاتايوبشخميةمنننتقل،يسوعمع3-

ايوبوبين9-91(.3:ر:م)رأجعبريءانسانهناكليس،الخطيئةفبسبب

علىبىهـفيء،أنه.لمالمتأالعبدحمورهبفضلستتمأخرىمرحلةثناث،ويسوع

3(.رقمالنص،01ملف)رأجععيسومثالعلىيثور،لاولكنه،أيوبمثال
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!يلتهدللثلرقا!اا

المتألمالباو

الن!ريقبينماوبلادمميرفي

بعيا-،فيامدمنذ،مألرفايتأالذيءال!رقيفموضوفريدا.لي!ايوب

الشهادأت:بعضوإليكم.القدىمالشرق

جدأ(مضطربعصر002،و.0125بينإمامصرفي

لفليهمعاللائ!مدا!ثه

لملحي!ة،:رملىألإ*،زنفسىباتجاهفمى!حتءوحئذ،

تحاورفي.تعورلقمبإ"زتمسيلمنلوجذ/عليصعطسيكوق

/ممىت/ن/نطر،...تحقله/ستطيحطفؤ!ىزللثوسيهول!

تكونحين،/لميف/لإم/حلىفي/بس!رر،رأنحةمقيخر،كرفته

....طتسهء/لسط

لخيرممقوتولمبالثر،لملبثريرتفيقلى/شكو/ليرم؟لق

.م!نكلغي

/لبلىفقككلترذ/بر/ر.ف!كيعلىلم/ليوم؟/تكلمضقمع

بعلىء/ل!مف!وكأنه/مامي/ليومهوو/لوت/لطي...لظعكل

/لسجق.بعلىولىلملا/لترم!ةوكتر/لرض،

القديمة(مصرحكمة:Aالعددهاخيلية،كراريس)ملحؤ
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4!ا-اي!الثحل!اثي4

و!رنمن،/لامور!رممهر/،+ءلربهيرك،/ؤن...وهكذ/،ء

سى.لملظ/لقلبزينسانو/لا/لذعورننطلملابينطتميز

ولوكانتحتىشر.آيقلهفيويس،لملبثريةعيرلم/نهؤيقال..

/لتي!وعي،جمعهافيركله/قيقضيفهو/لعدر،قلتةنهقطط

هوو/لاكتزيفيتا،نائط؟يكونقدهو/لوكم؟مبهسر.../ينقلب

ئرىئم/لاقدرته/ن

النهرينبينمابلادفي

.م.(أق3)القرنذ4"فىالىاطاة

عنى/رتدتمتىؤبر،بعيذلموزم!ب/لهىتركنى*لقد

بقرلب،/لذيصنلملطيبلملعقرممبوحارسي.صسافةعلىووقفت

رت!أظلمف،وهيقىقرقي،تلاشتعلي..غفه/حتد

عر/ففيدى/لنطإصاويت.علي!غثسىوحماقيصتى،كرلم

...مرعاحلميالل!يل،ك!نفينمتلمبر/.صثتدرومةلياصبحت

غضببماصتد/رلمومقضيق،قله..شعوبهوثهس/لالهةعرلتز،/للك

...وقدبهخماحبهو/لبلالى/ورجماليقمر./نبمقدورهيكق/

...ويكذبوعليليفتروضديجتمعمر/لم

يخمو،ضديلملففويربرعلىدريلفدك،لملتف!ثحيث!!

/ستعتبموجههلمسيرولكنه،لهيلموعوت./لعدلىجدلمولا

عورع/مطبقيتفقد،/ظيرما.ؤ/س!لمترفعلمولبهي،لاهتى،

نتكطولملذبيحة،حكمتىنتكافالصلاة..ولململاةع/لممر

...شريبتى

دا3
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مرووخنفسسكنتوحينسيلىي،قلبملىىءحين+

هذا.فيقال/لرحيم،غمر/نهومنعتضرعيتقبنوحينلملىحوم،

خط!لإيئم.بكلىتذهبلملريعوجعليكفىلم

85(العدد،اخييةكرأريس)ممحق

رمغفلا

لإب!فيوال!لأا

عنالحديثفيالمقدسالكتابطريقةكشفعلىالموضوعهذايقتصر

الىالاساسيةلأتالتححاشإلىأيو.بلسفرالدائمالمردزدزيرجع.لميتأالذبنالمؤمن

ألايمان؟ينفهفماذاإ،شالث!س؟منالبشرخفظانللديانةينبغىالأيثيرها:

راايمانهمنتيجةلهم،بالنسبة،لمالأكانرجالأ،المقدسالكتابلنايقدم

-5:02)خررفخهشعبهل!صنلميتأ،المثالسبيلعلى،موسىهوذا.رسالتهم

الألمهذاانإلاا-15(..:ا)عداجدأ3كبيرمسؤ:ليتهكانتفيما23(؟

منحياتهيهبانمستعدأزكان،ذنبهمنبالرغمالشعبهذأانتقادمنسيمكنه

18(::51؟11:91...؟ا88:)ارارميأويشبهه03-33(.32:)!صاجله

)أر."فيهؤلدثالذيإليرماملعون1:رسالتهجرىمنلميتأنبيا،كونهمعانه،

أح-اا:يقيةكلعترقدكانا-13(.0:2)ذلكقبكانه،إلا(.ا-0:2418

،جا)راجعزأليقينالشل!:الايمانبعذبعناعترافاته"11رتكشفمعى".الرب

تشخص12(-5213:53:)ألقالمظلمالعبدصورذانكما(.صلاة8،ملف
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ايوبمثالعلى،إليهيصرحيبقىولكنه،تركهاللةانيضعرالذيلمالمتأالضمعب

3(.رقمالنص،01ملف)راجع

اولئرنيرفعهاأدئه،الىصراخات.ممثابةهىالمزامومنكبيرعددوهناك

8؟3814؟6؟مز:امانتهممنبالرغملهم،يحدثمايفهمونلاالذين Aغا

وحين(!ا:41؟01:4)مزا!اإلهالا1عيفا:الصراخيصتىقد،لمالأ...وازاء

31:3مز:الأسئلةتتفجرالابرار،يضطهد y1-v؟- . : it.'في،والمؤمن

بالقة.ثقتهوتعتلم!ايمانهبالتاليويتجلى،بآخراوب!ثكللمالأيلتقىبالئة،علاقته

احوزوا6(:4)يووالعط!ر2(:4)مئالجوعسفى:لمتأأيضايسوع

لملكنه.(7rrr-11:)يولعازرصديقه3وفالدىوبالأخص2(،80؟)مئ

المرضىجانبألىوقوفهكشفماوغالبا.لخيرههوعذابهأنهرينرلأقيقطيقل

امراكانعذابهبانيقللم،الصليبعلى،ذاتهوهو.الشرضدكفاحهأهميةعن

؟22مز)راجعشاحدآنفيشثضتهمحنتهيح!مر!كانبلما؟قيمةلهأناوحسنا

34(.:59مر

)راجعالتبشيريةرسالتهبسببالمحنمنالعديدبولسالقديسوعالق

11جسدهفياشوكة1ودأئم:خاصلمأعنحئ،تكلموقد23-28(؟:11قور2

يعلنانهو،للمسيحكانكمالهب!لنسبة،الاساسالأمروكان.V():2قور)2

احتملذلكوبسبب.البشرجميعخلاصويريديحبإلهبشرى،السارةالبشرى

عنها.يبجثاندون،صعبةوأوضاعااضصهاداتبولس

انهقط؟االأيريدلااللةألمؤمنين:قناعاتعنت!صثحفالامثلةهذهكل

حسب،ومؤقتةسخيةهباتالمطلوبوليس.الوسائلبكلمحاربتهوينبنىشر

أشكاله.بكافةالشر،ضدبالذأتالمسيحكفاحهودائما،كفاحاوانما
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لى!للهفاقلثدةا

المق!يىال!تايلغؤاليث!رق

فالكتابالشر.للغزتقسير!المقدسال!بنابفينبحثانالنافلمن

وأنما13-14(؟\:)حثأدئه.ممشيئةيتمان-دكنلاالشرانفاقطيعلمناالمقدس

24(.-2:23)حلثالخلقةبعدماالعالمألىدخل

اللفلأ؟قابخايخاها

منكثيرهمقاطعمناكإذن؟يأقي،اينفممتالشر،اصلفياللةيكمتلماذا

مع،أجابةعناصرياتدممقصااوكل.الاساسةالمسألةهذهتتناوكالمقدسالكتأب

:ئضنعشىء،كا!علىءاضوايلتهىأنسثرأيبوسعليبرولكن،المعلوماتبعنر

وجهلنا!إسئلتنا!جنب،الىجنبا،القليلةمعلوماتناتبقىوهكذا.تامبشكل

الأمثلة.منعددألنأخذ

بالصورالاستعانةس!بد،كاناال!ثر،خبرأتتوصفلكى.ايماتالبلىفي

متلاحقة.رموزثلاثة(أا-أ)تلطالبداياتتاريخفيشلديناوالرموز؟

ناأكليالمرأدالرجلدفعتا!خبهىالحيةالضر:ممجمةحكايةنقرأ3تكفي.

للشررمزأدوماحشيةاساالحيوأناتكانتلقد؟الحيةاتتأينمنولكنآبميخطأ

ذاتهاللةيقارنوأيرب2-22(؟41،17،1-22:13مز؟14-34+إأي)راجع

إنساني.لاوحضى،وجهدومأفللشر16(.:ا،)أيبالليث

مترتصآحيوانآالحسد)ويشبهالحسدبدأفعالقتأطوالشذر:العننطرمز:4تاش.

تانخيلس-يغار،البكرقابت،:التفسيربدايةهىتك7(.:،4عليهالسيطرةتجب

قاين؟تقدمةاللهرفضلماذا:جوابدونمنيبقىسؤالامناكانإلا.لهابي!3اللة
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منألارضرتفهيرفياللةتدخلى.ممثابةبانالص!أتقدمالثحموكعذد6-9:تك.

أتىأينمن،ولكنالار.نوحمع،جديدةانطلاقةمنتمكينهابهدفالبشر،عنف

11يومهطوألشرهوإنماأفكار،منقلبهيتصورهمااكلاهذأ؟الانسانعنف

مسرولا.-ي!!انقب!كخحيةكا-البشريالكائنأنلوكما(،ه)6:

ذروتهاللة-برتخلونتجة،الخطيئةثمرةاصشر-وهوايجدوالشر.يحوع

وتشير.الناصرةص!الذقييسوخء:البرقييلقاهالذفياعاسئاالموتفيالهائية

هؤلاء!يضعر.يسوعموتفيالبشرمسؤو-لياتالىبرضوحالجديدالعهدروايأت

قوةالجديدالعهدويعرضكاوزتهم.قدمنهماعظمقوةانذأته،الوقتفيالبشر،

هذأ(.الشقاق)اصلابليسأوإلثيطانويسميها،حئكائنوكأنهاهذهالشر

علىالممسوسين،يثمفىحينسيماولادأئم،ب!تكلبسوخيعارضهن،الشيصاأا

.المثالسبيل

فالتنينالشر.علىالنهائياللةأنتحمارالرؤياسضريخعل.الاضرةالأزمهفى

القاضشةاعقابفيالدهسيغلبهما13(،إرالشرلقوىصورتأنوهماوالوحث!،

قيامةمنذبدأوقدالشر،مناستحريراهوانما،والخلابر2(..)ربئفيتلاشيان،اخيرة

.(6:6)ر:واقفالذبيحالحمل:المسيح

رمأتآأبآ

يوباييعفر

النحسوصبعضإلي!3وصبرا.انتباهاأيوبلسفرالكاملةالقراء-تتطلب

الانساني.وطابعهالكتاباكحألاهوت،ذأتهالوقتفي،تعكسالتيالمختارة

ال!فر:تغلقتفتحادحطالروأياتحيذدقراءدكلتلابد:أ7V-:24وا-2

2(.رقمالنحى)راجر
صا
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من،4الفصلويعطى،للمناقثمةالكبرئالتساؤ،تيطلقالاولالمونولوج:3-4

أليفاز.:الأولالصديقادتةعنفكرة،ثم

ينذرايمانباعلانيقومأنه؟مصائبهلتةيشكوأيوبفيهانجدرائعةصفحة:ا9

.(`(-27)51القيامةبرجاء

معلنأيحتت،انه؟لمالعالممظاعليهوتشهد،أدتهغيابمنأيوبيث!كو23-4:2

براءته.

،مكانترفيعنهايبحثونالبشربالحك!ة:الرائعةالغنحميدةكذهتشيد28:

وحده.اللهمتناولفيولكنها

93 -1:Yممثابةهو-نفسهعنالاخيرايوبدفاع-وهوالكبيرالمونولوجهذا.

اسرائيلفيالأخلاقىاضموذخابثسأنالنصوصأجكاحدهو31وأي.دتةتحد

3(.رقمالنص)راجع

بوسع-ول!ي!الخالقتومد.ايوبيخهاللةيجيبالذيالخطاب38-93:

وعجائبه.ال!صنفيتأملايضأهو-ينافسهانالانسان

بانيرتضىتجعلهاللةلسرخبرته:أدتةخظابنعلىايوبرد0:4-42:6

4(.رقمالنص)رأجعثقتهويمنحيصمت

رتينا

والم!فصالمثقلىالبوىي

(37)مزمور

ئيل1لإسز1!ةأطبأجل،ظ1

1ولثكث!أرتغ!ر!قدهاينافقد11فا

1لسفهاءهنلثنجرلأقط

IoA

لطاهرة1بلقلو1يلذو

ثيزل-خطاقي1قىدتو

1ر.ثأشر1!!ء!إذثجن
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1لموتحىلمفمجاخ1زلاثبمالفم

كابخظل!ت؟في1ليسو5

فؤ\تلولذلذنورنليباء6

خارجةننحبم1هن!لانامهم

!خرين"؟ثصر:ييهلمود

1!م1ثؤثسطء1لي9يجعلوفى

إي!همهـثبييتحوذلذلك01

عالمأ1ثلةفىيكو*جمففىةلوريقو2

منود1لنإنمأ1رلألتر1همها

قبىنمث1ذ1باطلأ13

كئةب!ر1فزبثجرو

لحديث11هذهلفلعثلو5

لأد!ك!ذلكلثفكرلقدو16

للة11ل!1قددخلثفى1إفى!1

جغلهمإلق1لمزفيأجل،1

دمار!11لىلحظ!لي1!روجمف91

شثديبانيقظة،1عذكخلنن06

كليتايووايخزثقبيفلقد21

!لبهمة!عندكلثميوقد.

ئمنى.1بيديأخذت1نتو

ثهدييئعسورتك!"2

لسطء؟1فيليهن5

وقبي:جسدييي!16

يهلكوفىعنك!يغ!ودهقإفىألا11

1ثلة1فىلتقرلث1يطبأظولي

1عإفي!مجمغلأحذنث

15

سمة.1لفموأفي

بعر.1ولائإلودهح

كتسو\.1لغنفب1وتؤفي

ينالنحةبمالمكيروقنؤبهم

هثمجقريتحديؤوباثظليم

1ل!عئ!هم.صلا!1يط؟تسعى

طافحة!طدكورئجز

لعليتج*1عندطليممنوهل

1دود.لايزد11فوو

كقثي؟لط!رةوكسن!ث

متباحكئنفي1دتثو

إفيئثث.بجلثغدرلث

جمئتفيكسزلكنه

آجرلقم.فىرتافلث

1رقغتفم.1لمهاللثرفي

\.بادرلي1لأهو1منو1فو!نقر

1شيناظننعندنجيالفممختقرا

جملغ!لاوفي!نا1ر

كلهـيهأفيهعلثء1ظو22

تأخذلي.لجد11!روو

1هوىفلاي!!!1علىومعث!

رنعيبي.قبيم!خرةللإندثة1

عاننن!يزثول.لنوئدمز

فعمميلمرب1لسيد1فيجعلثوقد
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الوب310

وأالأدبيبرالأاوالمرضازاءنسارالامعاناةيتتعبرالئالمزافيرهيئكثيرةأ(

ب!تالحدودعلىنفسهيجد،بايومثالعلىفالمزمر،73.المزموروأحدها.العزلة

يتلئانويخب.مجددةثقةالىالثورةمن.سسارةينتقل،بالاحرىاو،والثورهالايمان

..الايمانفييتمانتقالوممثابة،الظلمةفيرجاءأشرأقةبصفتهالمزمررمذا

الشخصيةالخبرةصاع؟أللة-2:ا2(

أطضرةالخبرة:3-16

السعيدغاحصافراحياة:2-12

المريرةالبارحياذ:136-1

المستبنبزاكتضاف:-27أ7

المريرال!!افرمحير:17-22

اسسعيداالبارمححير:23-26

11اللةالىالتقربيطيبالاالي27-281:

الكافريتمتعبينما،صعبةحياةيلتهىوالبار.الظواهرتتجاوزاللةعدالة3(

العيتزلتجربةيتعرضانهاللة؟علىسزالاالبارحيطر،الظلمهذاوازاء؟بالسعادة

17(،)أخالليتورجياعبر،اللهمعحوأرهففىجدأ.سهلذلك،الناسسائرمثل

وأنما،النجاحليس،فالمهم.حياتهزعمقا،شياء1عمقشكولاالباريكتشف

عنه.يبتعدالكافربينماالبار،هو،الواقعفيالذ،من.يقتربوالذقي.اللةمعالعلاقة

الوضع.فيانقلابامامنجدناوهكذأ

أثرفيسلوكهإلىمؤمنكليدعئاسذقياالطريهتفيت!!نالمزمورهذاحركة4(

أبعدابتاهايا1اولا:تبدأوهيالتراع،روايةفيكما،يسوعاثرفيسيماولا،ايوب

بعدومن،الصليبوعلى.أرادتكبلإرادتيالا1؟ثموهـت...11،الكأسهذهعني

علىش!صفعل22المزمورتتمةتص!تا،؟اترقيلماذا،إلهىإلهي11:الشدةصرخة

خلصر.اللةلأنذلك،وكلالصلاد.زمنىبازاءنجدناوهكذا.الممنوحص3الخا

26-2الآياتأوتتحدث rيسوعقيامةفيتامبشك!!ستتحققاللة،معحميميةكلت.

...
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ا!ملج!!

ا!اإلىإ!ا5!ا5إا!اإ

!لأان!!إا!ف

-لحئوىا-
!\عزومخميا:!!.
نصكل:.

،")نحيعةلسر1يعلن1عزر\.

\خ)11يهوذملكآ!،2.

،،-1فى)يوظلأيوقععة3.

،،-11)رإلية1لموتعو1د.،

ليفايت!1ديهو:يمالصقالكل.

\دلعؤ1:فوهمالمو.

فىثنيوثو1ونيل11سر:للفاقيتةليمؤأد.

لاخباد1سفر:ةءاللم.

،911)مزيعآبالشرلاشادة1:!ة.
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عونا1-ننايو-!لاصاا-نحميا-عألىا.ا!ا

أومتنا

ن!مياوكزوا

هاالخاس!،القرنمنالكبيراناليهرديانائصلحانوعزرا،نحميا

مهددةكانتالئاليهوديةوالجماعة.الفارسيالبلاطفيرفيعتانشخصيتان

اصبحتتهزها،كانتخطيرةداخليةازماتجأنجاإلى،شديدةخارجية.ممعارضة

الىبحاجةكانتبها،المحيطةالوثيةعدوىوبسببهويتها.فقدانلخطرعرضة

نحميالمهفاتتاريخأبالضبطنحلىفىأنجلىأالصعبمنوتوحيد..تنظيمإعاده

يتبعاناللآوئة،الأوساطفي،4القرننهايةفيالمحرريرالسفرينلأنذلكوعزرا،

عزرأ:المثالسبيلوعلى؟تاريخيلتسلسلمخططأكونهمناكثرلاهوتيأ،مخططأ

مااورشليمفياولىرسالةأدىالذيهوفنهحميا.العلمانينحمياقبليأتيالكاهن

يقمعلكي،اخرىمرةبعد،فيماعادوقدا-7(.)نح433و445الأعوامبين

في893،العامحدودإلىفترجععزرا،رسالةأما6(.:13)نحالتجاوزإتبعض

.(701-)برالثانيارتحششتاعهد

م!فال!لنملا

،الأولارتحششتتاالفارسىالملكبلاطفيالخمر"اساقى1نحمياكانفيحا

أورشليمفياليهوديةالجماعةتنظيم.لاعادةتفويضعلىيحصلاناستطاع

عامفذنهدمتقدكانتالىالمدينةاسواربناءاعادةإلىاولاسعىلقد3(.)نح

وفي(.ه)نحالاجتماعيةلمالمظاضدالكفاحفيمماثلأحزمأأبدىوقد587.

الأجانب،عنالانفصال:مختلفةفضايايصفيأنأستطاعالئانية،مهمتهغضون

بالأجانب.الزواجتحريم،السبتيومالتجارةمنع،اللاويينمرئباتتنظيمإعادة
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عونا)-ننايو-!لاكباا-نححيا-اعزا.41

وترسيخمصاعبهاتجاوزمناليهوديةالجماعةيةالسلص!إنحماسياسةشكنتولقد

وراعوت(.)يونانانفتاحأاكثرتياراتلدىمعارضةعملهوسيلاقىهويتها.

بتلنل!ا

عنفضلا.موسىبضريعةخبيروكاتبكاهن،ذاتهالوقتفيهو،عزرا

لنياليهوديةالجماعةتجاهمهمةبهئنيطألتلنيارتحششتاالفارسيالملكجعلكونه

الزراجاتمشكلةوكانتوإثرائها.العبادةبتجديدوبدأ7(.)عزاورشليم

الأجنبياتالنساءباطلاقأمرالذيهووكان،القائمةالكبرىالمشكلةالمختلطة

تحتاليهوديةالفئاتمختلفتوحيدفيكمنالكبيرعملهأنإلاا(.9-.)عز

اهميةأتخذتقد8()نحعلنيبشكلالثريعةقراءةوكانت.وأحدةشريعةسلطة

المؤسشاليوم.ممثابةذلكوكانتثمريعا،الأولىالخمسةالاسفاربدتبحيث،كبرى

عزرا.لشخصيةكبرىمكانةاليهودندالتقليداع!لذلك.اليهوديةللديانة

اليثيريعةيعلنعزوا

8()نحميا

؟.ض!.عزرأمانناالتينخقيأعرراشفرفي.انتىألشريكة.نجانتولمأ،ألاختفأذيرخغ.......

منذنذ:9محلهـا(،غيبرفيمفارقةيكتبرنحميا)وحضورالجماعةرئساالذي

المجامغ،فيويفشريكلتانهـا.اليهـوديةالعياةمتالقلبفيالتورااصبحت

ي!وديكللبميلإلظيفبي.ءالذياليوركلإن!اميبرالمدارب!ا،؟يد،بمما:
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4I.تعولا-ننايو-!لاكباا-نح!يا-اعلا!

وتكثمو\1به،؟ب1ط،لي1ل!ظخة1ليحد1وخلكركلهلمئثغعث1جتمح11و.

فأحفز!عزد\1.2ترإسرلرب1بها1بهزلي1موسىسريعةإحصاديط\لكاتبعزو1هح

يوم1ليليسمح،نهمك!"ذيوفء1وخافىثر1هنصلجطكة11ط؟1ثشزيعةل!هن1

إفىلع!بح1هن!1به،باب1ط؟لي1ورحة1فييخطألز3و،بح1لئ!هر1منثأول1

1فىئصبيةل!ثثعبكل"1فى1آذوفهم،كل"ذيوفء1و1لرب4أط!1بلا!،يخصؤ

1لشزيعة.بفر

فئفبجإبنهوف!،لذلكهصنوعخس!بمنهنبرعلى\ث!تب1عزر"وقام

يصشومووهلكثاوفصل؟ساوساتر،يدصطعنوهصعسياجصلمياو1وديئووعناولومظهصغ

لشعب،1كلجمودعلىلسفر\عز!1وفتح505ي!رعنوقثئلاأر!"كريئوخشذأنة

\،لهلربعز!611وبا!ككله.لشعب1وقففتحهوولكله،لشعب1ثونكادثأنه

وسجدو\11!تحوو؟لديهم!1ثع!،آم!"آميط،لسعب:1كلثأجابلعطيم،1

ولئتثيرعقوبوياه!تئاوشزو؟نييسوغىد)!و.!ثأر1إلىل!بجو!مبو

لشريعة1فىحويسرللاويود1ووفلإولحانادوريو!إولدياعزرورقليطاوهغسظدئاوهو

1لمعنىجنوهـفرهزجمنن1!ةشريعةسفرفي11ؤ"فقرهوقفه،.فيلشعب1و،للشعب

1ءة.\لقر1لفموحى

لذين11لملاوييرلأولكاتب1\ل!هنوعز!1ل!رئثماظ،1هولذي1مخ!.إد)ثم

فلاتنوحو\إطكم،ل!بهقدسيو!1هذلشعب:1لكلقاللشعب،1يعتمود1كالؤ

طم:وفل01لسريعة.1كلماتمماعهعنديبكيكلهلسعب1ىدو،تكو\ولا

لإنه،طمي!أ1لذينعلىحصصا1عووزو\لح!،11ثعربوو\لمس!ت،ك!11لاهف!و

ئسكثؤفىللاويود1ىدو11".حصنكملرب1ثزحيلافىفلامخزلؤ\،لربئ.هقدلىيوم

لشعب9كلظنصرت112".مخزنوولاهقدس،يو؟نه9l،ألصكتوقئي!:لشعب1كل

علفوهلي1لكلطت1ثهملأنهعطيط،حالزريفرححص!ويو!عويشربي!أكل

!ياط.

إفىللازيوفى1ولكهنة1و4\لشدبكلإلاء!ؤساء\جتمحدلنى،11لو؟ولي13

1مرلئ1لشريعة1فيهكؤبأ1تجدوثؤ"1يعة،لصئر1كلطت1ييتقفقو\ل!تب،1عز!

ثستبماح،1لشفر1عيدفيخلأكو1نيل1إل!رنجويشكقهأولهوسىررفىعلىطاثلر1

رأتو\لجبل،11؟فىآخر"جوتنل!:1ورلثيحوفيئدئفمنجميحفي1وفيدو1،لئسمعوه
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تاعوا!-نيونا-!لاكباا-نحميا-اعأ!.1،

،ثةكوخ1يمتنغكئيف!أهـثجار1ك!دوبخيل1ولآس1ولعتم1ولزيتودين!1بئك!ن

ح!1وكل1!،كو9لهوعمنحبالاغصافى1لىولسعب1فخرج16؟هك!ؤبهؤكط

1ئيم.1!زببو!حة1لمياه!خآببو1ثلةبي!تدوروفي1!هدوفيسطحهعلى

إظمهنكافىو!ي!.1!وأطمتأكولجلاء1هنطدتبي1لجماعة1كلوع!نغت!

عظيغقرخفكادهثل!ذلثث،1يغفلو11يلإسربيأديوم1ذلكإفىفىلؤبينيسوخ

جد!!

ليوم1إفىلأوذ1يو!ين!1تو؟،4كل1ثلةهـثريعإليفرلي1وفىيقر1وىلؤ18

هارئبح.خستبفحم!"علىكالطيخامن1يو!1وفييعتغة!1!ول!،1\لعيدص1قهووثايضر،1

ا!جهاللنظلة

بالتورأألاحتافال:السابعالشهرمنالأولالبر:12ب-772:8:

الجمأعةمسامعامامالقراءة3:ب-772:8:

الكلمةلبتورجبا-8:4:8

بالعبدالتمتع:89-21:

:83A-1الأكواخلعبدالإعداد:ا

مكلومات

القريبالمياد،بابقبالةوأنمالاليكل،فيجريلاالمشهدانبالذكرالجديرمنا-

التجقع.هذالاستقبالوأسعمكانهناككانفلقد.جيحونعينمن

منالجديدالقمرهو(الأول)أيلول/تشرينالسابعالئمهرمنالأولالبر2-

وبعده.السنةرأسيومها-شعنا،روئ!بعدفيماسيصبحوالذممما،الخريف

القمر)ويكونعشرالخامساليرموفي،الغفرأنكيئور،عيديقعأيامبعشرة

)احاسبرنايستمروالذتبالاكواخإوالعرازيلعيد،سرككلتنبديبدأبدرا(

23:23-43).
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عوتلا-ننايو-!للصااءنح!يا-ا!Wع.41

ضرورية،الترجةكانتفلقد.المعئ"وشارحينامترجمين1نقرأ:8الآية3-.مموجب

كانتبينما،آنذاكالآراميةكانتالفارسيةالامبراطوريةفيالمحكيةاللغةلأن

دؤنت،تفسيريةوبعضهاالترجات،هذه.المقدسةوالاسفارالعبادةلفةالعبرية

11(."ترجوم)جمعالترأجيمهىتلك:المسيحىالعهدقبل

اسلالآ

يتصفالىوالاوضاعالمهماتهىما.الاحتفالهذافيالممثلينكللاحظوا-ا

واحد؟كلها

دورهوما".الشريعة"كشابالشريعة"،11السفر"،11:العباراتكلسخلوا2-

الشعب؟تلقاهكيف؟النصهذافيال!ثريعةكتاب

بالتورا؟لا،حتفالالرئيسةالطقوسهىما4-8،للآياتوفقا3-

الليتورجيا؟لهذهالبارزةالسماتهىما9،1-8للآياتوفقآ4-

!عللقلاتلىإمسا

16(-23:)خرالغقةعيدالماضىفييدعى-وكان)المظال(الأكواخعيدا-

الاعتداللدى،السنةبدأيةفيبهوئحتفل،بالبهجةيتسمزراعىعدهر

عرازيلنصبعادةكانتهناومن.الحقولثماريجنونكانواحين،الخريفى

البريةفيالاقامةابانالخيامإلىتشيرثممنوأصبحتالشحر،اوراقمن

لفشريعة،طقسيةبقراءةيأمرالاشتراعتثنيةسفروكان41-43(.23:)أح

r-ا)تثألاكواخعيدفي،سنواتسبعكل 9 : r)\.

الأساس،ممثابةاA-ا:Aنحفيالموصوفالمشهدهذاالرابيىالمقليديعتبر2-

)راجع64:تثفيالموجزالايمانباعلانتبدأالعبادةفكانت.المجمعلليتورجيا

التورامنمخمارةقراءات،بالعبريةثم،منوتتلى2(.رقمالنص،4ملف،اج

.النصوصهذهتفثرعظةهناكوكانت.للشعببالآراميةوئترتجموالانبياء،
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1 t.!!عونال-ننايو-!لاكباا-نح!يا-اع

الاجتماعوتنتهىها.يقومانرجلأيبوسعفكان،العظةأوالقراءةاما4

24-6.26:عدفيهىكمابالبركات

يسوعخطابلوقاويبرز2(.ا:أ)مركفرناحوممجمعفييسوع3-عفم

:4الوالمجمعليتورجياصتعناصرنجدحيثالناصرهمجمعقيالافتتاحى

فلسطينفي،اليهوديةالمجامعدنيالسارةالسسىيعلنونالرسلوبدأ-22(.ا6

3،مجمعيةلعسظاتمسوداتالرسلاعمالسفرويتضمن7..عامحئوالسنتات

4(.11-131:)رسلبسيذيةانطاكيةفيبرل!عظةالمثالسبيلوعلي

ي!وذاملكآيعا،

t(16-14)2ء

قففقاوذتما!آندنآد9دأنجتهدققنق.نندفنفاتةأنجترخنتهاقيخفثدق!،.آندنأ.........

عناصرالأخبارسفراستكلار99-24(15:0م!)1الملوكسفربهأشاديهـوذافي

بينالمقارنةلخملنا9.منسجمتيتلوحتيتمتفريدةروايةليبنياليسفرهذامن

المواضيم9الاخبا،،مولفبهـايكتبالتيالملريقةاكتشافعلىالنصيتهذيت

اب!بب!لإبةمبب!ىمينجه6مرإابتالإملإيل!اليمبهذإبكبيإاليهزبزة

لعزيب11فى!قذإلغفأ2إاله.ثلر9جميلييغخ!+وثؤهوط6طومئنح!11،

يل!تمسو\أد1ذيهوبيأمرو12لمقدتسآ،تاد!ثأو1ققسويأنصبئ1حطغوف،1ث!3

يهوذ\،فذفىجميحهن1ل،1ر"ولومثآ،1وبالشريعة1يعملوأفىرإ؟ئهمإثألرث1

يهوذ\،فيمحمتنةئدطونجنى15ياما.في1لمملكة1تيوهدبخو!.1رقذإيغ1ث،ف

1!؟خه.لرنت1لأقلست!،1تلثليحربئفىتكقوألأ!ص!هذأت،1لأق
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عونا!-نيونا-!لفباا-نحميا-عؤ!ا.1،

لب1جوإئوإيرر1!ولحعتتلابلأسو1لمذدهذهئئبن1:يهوذب!فقافى6

هولتمسصظ1كذلكإطظ،ئثلر1لتمسظ11ظثكط1ها!،صلأ!11شتدط،مصلو

كل"جقة".هنت1ظز

ثلالثغدجد"هيبئغلرقاح،1يحم!"1لزول!!وجيسقلآساىفى!وونجخو\.1نجتؤ

ثزول!!وي!ئعدوفى1يخحملودمفنبنيامير،ألفا"منوثحايروهئتنن1طوذمن1فىية

؟لطافى.ولنى.كئفملقيعي،1

جمههرهثةوثلاثلجش1هنألالببئفبلكونبي11!خزعيهم"ثخرخ

مريشبماجمنآع!قاتةدي1وفيلل!لأعمططوعليهآسافخرج9مزيشة.1فىوإععل

م،القوةلاهنأرلكئرين1تنصرفى1لديلثكزقلا:وقYإطهربل\آسافدط.

،!بب\لجمهور.1هذعلى1تيناو؟ممثنعتمطعيكثاتنا1وو،لرب1؟ل!ظنمزظ

.*سصعليكيقوىلا!!،1دت

آ!و!رذهم12لكوشؤفى.1ثألفزآآ!،أها!ثكوهـث!لرب؟11ففزئب11

لأنهمخلى،يق!منهماحتتىلكوهـثيؤفى1فسقط1!،جر1فىهعهلذي11لسععبو

1لمذفىجميح1رف!ربو13جدآعظيمةكيمة1فآخذوجي!عبه.أما؟وثيلر1\ط؟1نكصرو9

يخعهاىفىرقد1لمذد،جمعح1ولفبو،لجمغ1علىخلرلرث1!غبيافى1ر،يحرلمحيطة1

تغ،و\،بل1لغتممنكثروآ1وأخذو1وللثية،حظيمالز؟لفعأ1وفزتجو"1ك!يرةتئم

1ورشليم.\فى1!جعو

:دوفلآ!لملافةثخرج2ديد.عوبنكز!؟على1لربثوحل.روخ511

إناهعه،لغ1دهتم!معكمتثلر1إد.وبنيامن1ذيهوك!وآ!؟،إلم1أعمغو

إلا!1نيلإسروشكوفى3ككم،يزثانههكموزد1و،تجدونهيذكبهمفينهلتمستموه1

إل!لصب11فىجغيرصسقهلي"لكنهسصيعة.وبلاهعلثنكاهنوبلاحق،إلهبلاكرة

لذأخل،1وثلظ!جيط!هنة1تلكفيسلامولا5يجذه.يذغهلرب1وويلتمث،1يل!سر

1مة1مأ6وتسحقثأركأ،1تلثس!دجميععلىكرةفمطرإلايث1تبهوفىبل

لأفىإلديكم،1خصسصولا1فتسدذونتم1!رشدة،بكلئببلهم1ثلأفىمدينة،وهديط

ثوإلالأعطلكم
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عوتا!-ننايو-!لافباا-نحميا-اعؤ!.41

هن1ر!ثافذ11فى1زرتعثذد،لني1ديدعوونبوةلكلمات1هذهآساممح!فلما"

هذبحوجدذنيم،11ثزجبلمنعليهاستوفى1ليئ11لمدفىوهنوببه!1ذيهو1!صكل!

هنهعهم1لمقيمينووبنياصر1يهوذب!كلوجمح!9لربئ1ق1روفد.\آلذي1لرب1

أد1ور!1زإييه،1نفعمو1ئيل1إلعربيئمنكئرين!ألأكعود،ومنرمنسثئ1يحألز

لحاهسة11لسنةفيفلث،11لسهرليشيح1ورفيجمط1فاجتمعر""هعة.إطه1لمرب3

سغب!1بءولئ1لغنيمة1هنييومذلك!1فيثل!1وذمجو111لط،فللثمندمرة

بكننإلائهمله1\لرث1يلتمسوأفىجملى1وتطهدو11لفة،لآف1وسبعةثورمعة

لصغبم1منئقتل،نيل،1إسرفى1لربئ،ييم!.1لامنفكل12.نفوسهمكلوق!بهم

1نإلوووبهتافيىلتيبصوللر"ث11قسموو"19ة1هر1وكادجلأ!لكبر،1حتىو

بكئنلتمسوة1وق!بهمبكل11قسموثايفم،بالقسم1ذيهوبىجميغولنرخ15وثزوفى.

حوطم.منثلمر1حهم1!1ويجدونهثجعلهمظهم،!

عنعت!أنلاأ11iلملكةلقبنؤخإلض1لمللظ،آ!جدةهعكة،عنو16

1!ر!1قد!وفىة1ديوليقةوأحردفةرقفيتةآ!فحطغفقدل!،لوبقفميث

وجاذ"1إنامإ.كوهمحنع!أكادآل!اقلتذ1لا1يخما،1إسرمنلنرلثلم1لمشا!ثث

لسنيما11فىحربئيكقرا99فى.11ؤوفغ!بماوذهبممن1ثةيط1فى1ليإ1قدإيإو1ليىبئقد

آط.!لثهنئلائيى1ظهسإو1

1ئيل،؟سرهلكبعسا،مبدخآسا،فللثهنفلائيى9ولسادسة1لسنآ9لي161

ذ\.يهوهللثآلط،هـ1فىيدخلأويخربئ9حد1يدغلالكيأمة،لر1وحع!ق!1ذيهوعثى

بنهدد،1فى9زشلفطو1لملك،ويبلربئ1ي!ت1لقخزوذهبثنففمةآ!ةخربئ1

رإيك!عهلا\،إليوبينث!وبيربييأفى2وففى:ده!ثق،لي\وركين1!1!،هللث

1يل،إسرمللثبث،محصعهدك1نقين.وفهلغوذسا،ففمةليلث1ليلهز1وطكتذ

1ئيلإسرفذد1فىجيوهـث!!1دقو1!شلصوآ!للمللثبنهدد"!شيم!؟عيئيخ!نصيردت

عنك!جمغ!بعشا،فلما5.ن!ليهذماييم!رجمغ!محأ!فىإللر31جميؤدود1ففمربو

1هآلر1ةحب!1فحملويهوذ\،كله1لمللثآطفأخد6.عملة1ؤق!صوأمةلر1مخصير

1لمصقاةوجغ!بهاحيرصوبعشابهحمممنهالأوخسبها،
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عونا!-ننايو-الفباا-نح!يا-ااع!.1،

!انك!فىوقليهوذ\،مللثآلط،على1نيلر1دخل!حنالنيلوقت1ذلث!في

1؟آرقللثجشه1ئنتتلذثك1طك،لرث1علىتع!تمدراآ!1؟،هللظعلىعتمدت1

1؟جدكر؟ويخ!يتي9.كلركئرجث1ل!يورولكوشون1يكق1أوليدكةهن

كوفيتجولافىلرلثعيئ!1*ررفىيدك*1فى\سلمفملرب،1على1عتمدلت1نكصثعط

لآفى1فمنهذ\.يطبحماقبماتصرفتفلقد1طفه.لق!ب1مخلصويشدذحىلأ!ص1

سجطثانه1لمقطرة،فيفمعهوو\!لر1علىآسافغفت02؟!حروبعليكتكوط

ثوقت.ذللث!1ليلسعب1هنبعص1!رعئ!ذللظ.بسبتعيب

بهوذ\هلوثثسقيرليهكتوبةهي!لأيضرة1ولاوفى1آل!1فر"و11

1لثذحتىفليهإ،هنئيرلما1وقسعة1لشة1في!جينهفيآ!عق!وهير22ثيل.1وإسر

هحلآساف!طجح!1و13لأطبا،10.يللرث،1بستثببراإدفأف!!هروفيلغإدة،1فيهر!فة

لنفممييماحفرةلذي1تجر؟ليوذبن!"1فليهبما.هنثاربير1رلحادية1لسنيما1فيوهات!ولءه

عئحجم!بجمرة،أعتفأأطإلأومملوء1كادسريبرليفافجعوة1وذ،دهدييمالي

جد\حريقة"عطيمةلأكم!1و.لعطا!ين1

ا!مالل!نظلة

للربالامانةمنعامآوثلاثرنحمسة:اا-45

tالربعنيبحثملكبحبوحةا-7::ا

1:اfء f - A:إليهيتضرعالذيللملكالنصراللةيمنح

النبويالانذارالىالملكيصغى:-15ا:15

سلامفييعيشرالمستقيمالمللثا:ا-69:ا5

الامانةعدممنسنواتستا:ا-4:ا6

أرام.مملكوأشنجاد،إسرائيلملكهجوم-6:ا:61

16:1 0 - V:حنانيالبيانذارالملكيرفض

مرضه.إبانبالربالمللثيصتغثلم.الملكنهاية:ا1-14:ا6
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عوتلا-ننايو-!للحاا-نصيا-ا!Wع.41

ماتمكلو

92-:ا5ملافيايجازأأكثربضكلأساضلكا-يوصف tالنصيشيرحيث

يذكر،وهوا(.t:)15ايامط"كل،الربمعبكاملهكانآسااقلب1إنالى

23(.:ا)5آسانبذقيفيمرينا،تعليقدونمن

للتعبير،مختلفةادبيةأساليبالاخبارسفركاتبيسعخدماشا،ئلكروايةفي2-

0)1الملكيةالصلاة6(؟:1)4الملكيالخطاب:افكارهعن .الخطابt(؟:)

7-9(.:61و'v-1:1)5النبونب

اسفل!

عليه.اطلقتألىالاحكامسخلوأ؟والدينيةالسياسية.آساافعالألىأنتبهوا-ا

تحؤئه؟ئفحئركيف

فعلاستخداماتكافةلاحظوا،الروايةتتخللالتيوالصلواتالخطاباتفي2-

الثمن؟هووما؟اللهعنللبحثالشروطهىماابحث".1

الاخبار؟سفريعكسهالذيالثوابلاهوتهوماآسا،ئلكروايةمنإنطلاقآ3-

؟الخطأةويعاقبالابراراللةيكافيءكيف

ةءللقلاتلىامسا

تمنيةتيارمنفالمؤرخالاخبار.سفركاتبلدىتطؤرأالثوابلاهوتيسخلا-

الحكمأسقطألاشترأع(تثنيةتاريخ:الموضوع6،ملف،جا)راجعألاشترأع

سفركاتبعرضينما92(،21:ملابم59:)تثاجيالعدةعلى

يوشافاطذلكاختبرولقد9(؟28:أخ)1المباشرمفعولهفيالثوابالاخبار

الفردية.اأنسروليةبشأن18.حزقيالتعليميتبعإنه35-37(.0:2أخ)2
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حوتلا.ننايو-!للخياا-نحميا-ا!ع!.41

:16)مئ*سلوكهبحسبواحدكلسيجازىأدتةانالجديدالعهدويوكد2-

الانسانانبولسويوضح1(.ا-324:قورا31-46؟25:مئ27؟

هويسوعفإله2-26(.31:)روماستحقاقأيدونومنمجانا،بالايمانيبرر

انسانلكليمنحالذىالرحوموالاله،يدينالذيالعادلالالهذاتهالوقتفي

الاهتداء.فرصة

يونافيتط

أ-4()يونان

روايةانهبلطلا،قصةاده.الأسفاركسانرنبخطشفرأالنتابفذأقيننت........

الافقا،الضيفلليفودينموذج،اية9الربحسب،فيونات.ديذييكدذاتخيالية

المولفيكارضهوهكذا.الوننييتتجاهاللهرويةفيعفويبشكلطيدخلىلاوالذي

............؟الطإم!ب!ا"في.ابقربطاإي!لإديةاإخمإمجةييتالبم!اندةاإموميةاإتيا،إلت

1لمذيتةنينوى1لي1نطتقدئن2قائلا1هظيبينيوظدلرب+1فى1كتفةىنت1

لزثثيش1فىييفر"بئيوظفىفقاأ2؟1فاهي1فىعتبد!قدشزهابأفىعي،ونادلغظيمة،1

فىوئز1جرتهافدقغص.ئث!يقتز1لىةبئرسفينةدؤ!نجد!؟!،1فىفنزفى!لرثبآ1ر!ج!من

1لبحر،على!ثديدةثي،ريحألر1"ثأفقىثلر1فيوبن!ثيش!بز1فىمبهميدهتملا

فى1لملأحوفخاثت105لانكسا!علىلسفيتة1قتفأ-،لتحز1ليعطمةطع!فةوونت

1!.كنهم1يئخففو1بتحر1فىلسفيتة1ليلئي1\لأهتغة1لقؤ"1وإطه،\4كل1وع!زخو

رئيمىمهفدظ6بؤ!.1لي1ستغرقصفئجتي!و1ولسفينة1فيجو1فىلزلقدف!فىيوناد،

ثبئفكرإالث!لمغل"1ثة1فىقدخقمنجؤ،؟1فيق؟لك!فسعبر"طوتفى!له:بخأرة1
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عونا1-ننايو-لكبالاا-نحميا-العا.41

هذ\أ!تفنبشتبصلنغتم!كأدرللتن1هئمو:صلبغمقبفف!فم!وقفىص؟لفيكفلا

أ!ظهنبسببأجرئأفى:1فقالو8ظفى.يوعلىللأعة1ثوقغ!تثرم!،1طفقؤل!ثز.؟1

طم:فضفى؟9لأنتشعب1يوهنصص!ك1روهاجنتألنوهنعملكها1\لسر.هذ

فضف01+.يبس1ولبحر1ع!نحلذي1ت،1ل!مو\إ"ب،لر11تقيوإني،ني1جرأظ

وجهمن\نه.ط!ب1علمو؟*وقدذلثثع!نعت1ظاذله..1وطلو1شديدخوفالربفى1

كادعتا؟*ولبحر1يسكنحىبكنصنح1صاذفى..1وورلو11أنجرهم.لأنهلرب،1

عبهم،بحر1يخعسكنلبحر11لىوألقولني1؟خذوييالم:ثقال12!جا.1ديزدلبحر1

مجدفوفى1لرحافىدصافىو23*.بسيصنصيكمحنت!نالعنليمة1لعاصقة1هذهأفىطأث!لني

\فى1فلىعو"1.عيهم!جأد1يزدكاد1بيحريلافى1يستطعوفلمييلسة،1\فى1لروجعو

دهاعبتجع!ولا\لرج!،1هذئفثيبسببلفبكنلالرب،1أيها1:وقالولرب1

1فىوألقوهيوتفى11خذوثم15،.ششتكماعختقدثرب،1؟لهانت،1ث!نكبرفي

ذيحة1وذنصوشديد\،خوثالرثلرجااص"11فخاف16.هيجانهعنلبحر1قفثؤلبحر،1

نذو!\.1،نذ!ول!ب

ثالائةلحوت1جوفلييوظفىفكافىيوولفى.لإلتلاععططحوتالربثاعد:211

،لحوت1جوفهنإطهلرب11فىتفىيوقصلى1.بفىوثلاث؟لا!

2وتفى:

فأجإديفميقيليعرخثلرب11فى

موتيفصمدت1ستغشث،ت1ثاهو1مؤىجوفهن

بي1ططتبهربر،1لتبفيلعفق1فيحتيطر"قد

عليجارتجك1وأمو!هكجميح

جمنيك1V!منطردثإلنيفقلت..5

قدسث.هيك!1نظرشعودلكني

حلقي1لى1بهكمزلتئقد6

لغمر1بي1حاطو

1س.رحولفىيخز!11لت!1و

لجبالA1ع!ول1فى!لزثت
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عوتا!-ننايو-لىلاصاا-نحميا-راعؤ.41

لايإلدييجها1علي:هز1كبقت1!ص1فى

إطي.ث4لر1إللا1طوة،منبلتي1مععدتلكنك

1لربتذكر!ثلقسيعئعبي!على"يخدلمط

قدسك.هيي1فىعلالئيإيكهبلغت

عادلقم.في1فلبنو،1بىطل1وثافىديعبدر1لذين؟1ن

لك1فيتغثئكبرثبصوت1نا،1ظ"

به.أولييذدئهوط!

طلاص!11لربهن

يإلسة.11فىناديوفقذفت،لحو1لرب1ثأفر1

1لمآينةنينوى1فى1نطئقفم1فئلاظنيةيوظفى1لىلرثث1كيقةكايثو31

جم!بينوى1فى1نطلقريوظطفقا،3بها*.كئفكص1فيئ11ة1فدعيئلاوظدلعظيمة،1

"فذخل؟ئإم.ثلائةجبرظ1يقتقي9،جدعظيمةقدينةينؤىىئتولرئت،1كيفه

تنقيثيوهأبعير1رئعد":ففىووظدىجد،1ويو؟ةقسر9لمدين!1فىلأأويوظفى

1فىكرهمهنئسو!1وبتسوبصو؟1ونادوبطة،1هل"نينوىفآهن5؟ينؤى

.عسغي!1و1كهردعنه1لقىوعرلثه،منفقاآ،ينوىبخر"قبك!69وتجئغع!غرهم.

تجذق*لآوكظيمائإ:1لمتلث1ربقرىينووئقال!فيفيدى1د1هز"!وليرفاد.1علىرتجتسص

لبستر"1ليي!"و!ء"بتسرلاوترخلاوشت،كنغلاوبقزلاوبقيمةلاوتج!ثز

وعنلشزير1طريقهعنحل!1وكلتجحول!بشلاة،1حة\لى1وئدثي،بمسرح1بهبمائمو

طيك؟فلاكفبه،ف!طر\،1عنتجح"ويريدأ،وجح"يزلغل*1لمدة9بيمائديهم،1لذيلمعنف1

لذي1لعثئر1علىللة1فنيما!لسرئر.1طريقهمعن1رخعو1لفمو1عماطم،ثة1ثزأى01

يمنغه.و!،بهميمنغهإنهفافى!

أيلا:ففىوئببر11فىفتللى2وكم!توشذيدةهتءةظوليويامر"1فغ1

ترثعيش،9فى\طرب\4دثبادرولمذلك!؟في1رلي1ناوكلامي1هذيكن\لغلرئث،1

قلآر،3لشر1علىنادأرحمةلر1كئ!"ياظة1"يلطور!جحلث!ؤر1نك!إلأعلممثث!ني

1بحق"لرث1"ثقالأجا؟1فىمنيت1فوأفىلىضرنجانهينئي،نفسيخذ1لرثث،ثايلا
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عونا)-ننايو-!لافباا-نح!يا-ااع!.1،

خأكوهاك!دصنغ!و،1لمديتةديشث!رجل!!و1لمديآمنظديوخربئو5*؟كقئك!

يخروكة1لإلهث1لرثأكذ16لمذينة.ئصيث1ماذيرىريثط،لظل1ليمختةجلس!و

؟لجزوتجةظريوثقترخ،1لفمزرمنظل"يئنقذهأسه!علىفىليكويوظفى،ثؤقتقغتتر

لجزوغة1لندتيولغد،1فيلفجبر1طئوعجمندصدودة1!ة1كدتثمعطمبماثفي

علىلشم!"1تنيفغزة،شرقية!حاررمجأ1عد16ثلةل!عمل1قتطأشر"فئط.-!

أجا؟أدهن1هوتد1*ضر+لم:وظفىلنف!يه1لموتثمنىعيط،فاكبىيوناد،!1نيى

13لموتحىغفبيمخق:لجزوغة؟"فقال1كفتئك!بسببأبحقيوظفى:1ثلةفظفى

لي1وثرثلا،وافبهاتتعب!ليئ1لحزوعة1علبن1نت1هـبنفسبتفقد1لرب:فظفى01

لئ11لعظيمة1لمدينةنينوىأناعثى1شفق11\فلايلة،بنتهلنهتثمليلة،بنتنتت

جصرة؟؟هائم1عدطكاطم،منيلينهملايعرثؤد1ناسمنربوةعسرة1ئيهنكز1يخها

ا!ماللهنظلة

الاولالقسم

الوثنيينتجاهمهمةفييونانأدئةيرسلا-3:ا

والوتنيونادلةr-4:ا

ويوناناللة

فيابناالبسنأ

r:4-ا

:35-01

11 - 1 : t

مكلومات

الشمالمملكسةنرتالئاممبرىاالآبنوريةالامبرأيلوريةعاضننينوىكانتا-

.612عامالبابليينيدعلىتسقيأأنقبليهوذأ،مملكةوأخضعت722،عام

الاهتداء.الىالنداءيسمعالرىالوثىأالعاألى،القصةفي،نينوىوترن

الكاتبويستخدمكب!رة".احمكة1صتاوانمحوت،برالنصيتحدثلا2-

مسخحلقالىقفزهرقلان،المثالسبيلعلى،يقالكانفول!طوريا:موضوعأ

.الصراعمنأيامثلاثةبعدمنهوخرج،بحري
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حونا!-ننايو-!اللخبا-نح!ا-اع!ا.1،

توبةوليتورجياوحكميةنبويةأساليب:نحتلفةأدبيةاساليبيرنانسفريمزج3-

الدعابةبيسر،،سخرتوقد،رفيعباسلوبكنبتشعبيةمصةافاومزمورا.

والسخرية.

اسفل!

.يونانيتطوركيف،ألاحداثمدىعلىرأقبوا،-ا

موقفهمهوما؟فعلهمردودهىما؟يونانهميلتقىالذينالوثنيونهممن2-

الديئ؟

وليونان؟للوثنيين،اللةبهأيتسمالىالملامحهيما3-

ةءللقلاتلىامسا

2)تاريخيةشخميةمنمستوحاةلببن،كاريكاتوريةصورههييونانشخضيةا-

اصيب91(0)تكبسدومبدكرخاطئةمدينةالىفرستلانه25(0:ا4مل

91(.مل)1اللةلقاءفيايليامنشفافيةأقلبداولكنهايليا،مثالعلىب!حباط

منالعكسفعلى.الوثنيينتجاهالرفعةمركبفيالاسرائيليالشعبيونان2-يجسئد

منابعدالىينظرإلهوجهعنيونانسفريكضفونحميا،عزراسفرى

رسالةبالاحرىانه؟المطلفيةيعىلاالاختيارانذلك.الوثنيينويحسث،اسرائيل

امتيازآ.كونهمناكثر

23-827:)مئيونانمعادبيةروابطعنالعاصفةتسكينرواياتتكشف3-

وعن،الثالثاليومفيالقيامةعنيرنان"آية11تعلنالاناجيلففى(.يقابلهرما

المرحببسلوكه،ويسوع(.يقابلهوما38-12:42)مئالوثنيينتبشير

صورته.يونانسفريعكسالذيوأحانالرأفةإلهيجسد،بالخطأة
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عونا!-ننايو-!لاخباا-نحميا-اع!ل.41

الموآبيةواكوت

أ-4()را

:.تفك9راسنه!تنقأءغنقققتنهةر!أينةقضنةنجفثأبةقوراغوتتثنفر........:

منهـا:الزواجفيحقهسيمارساوالذي،البهـوديةمتبوعزمم،موآبمتالنهريبة:

:هذهداود.ابو،يسىابوعوبيدسيولدالزواجهذافمت.اقربايهأقربمتلكوفهـا

.:ابمجدلملإالز؟اجإبيخرلكلاحتجاح!مجلىهىإبجامببمتإيقرياابر؟اية:

لحمبيتمنجلرفمف!ى.!قلأر1فيقجاعةئفف!اة1حكيم1!ط؟ليىول91

1ليمتك،خللر11ل!غكادر2إئناه.وجئهوروهو،آبموحقوليءلمينيزل!فييفوذ\،

ئحمتيتهن1ثزإتيوفىوهميميثوفى،وفىقحلومما؟لتيهط1رلغمي،ذؤجته1سغو

ظك.11قهووآبخلآل-هو1ثأتويقوذ\.

1ئ!1فرتهط1"ثاثخذإلنا!.وهيرتقيتئغمي،رؤبئ1ثيمنلث،3ثؤفي!

لي!نين.كسبرمخو!فكص1قامارت،عو1رىلاخر1أسم"رفةغرحدة1لو1\سغإيتير،هو

ثقامت6إلنيناو!وجلا..يغد!هؤيت1ة1لمروبقيتيوجمئوفى،قخلرفىأنططتاهمايم5

\ذ،آبموحقوليليرهىلألقاشمغت،آب،هوحقوفىمنو!صنجغتك!تاهاوهي

فيهىئتئذي1من!1لمكادبكثتي!ختخر!وزوتييز!فقم1ثتقذ!لثبهقد1لرب

ذ\.يقو!1رإفىجعاتي1!لمايق1وشلكق!

ويثفمنغ1ت!،يتإليحد؟1وكل1رج!و1نت!؟1نصنرفابكنثيلا:ئغميوقلت

تجد\لرث،أفى1لكطولئي!زه9إ4"و1طتولذين1إفىمتتععطكط!خمة،إليكطلرثي14

نها:قفو1!نج!.وتيهطموكغتالرقئتتهطيم:جلا".ؤربيتيفيحد؟1حةكلدو1!

ولفيفى1ورذإلني،؟جط،أرئغمي:لقطثقالت11؟هـثغلث1فىهغتظجغلزب!لا،
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4I.1(!عوتا!-ننايو-للاكباا-نحميا-ع

ذها،1وإلنني؟جط2\إرجاد؟رؤمنفملكمافىيكوحىبغذولتجنو1ثلئي1لي؟معي

لثيلة11مير!هذه1د؟لفمأ!تجطء!إفى.ثئصث:وءلر!خر.أكوفىأدفيشبذثقديالئي

تكوظأفىعنأجبهمهنومخشسطد1يكبزوأفىد121\فتتتطر؟لظ"تي!،فإفذيرخل

عليء؟1رتقعتقدلرث1ويذاعلداما،1صا1لمر1ثادفيفالىإلنصاتي،؟لا،؟خلير

1ناويثعاها.إفىوعادصتخماتهاعرافاآاولبلتإئفااوتكتاععصوتيهطثراكت1

ئظرثلأ.عوت،قلصمر1

أتتجعيفاروآلصاءها،لثعاهاإلىر!تجعتقدليلمااثهذهئعمي:فقالت15

فينيعنلث،1رجحولآكتث1علتيءأدليحيلا1عوت..رفظلت16ب!لعتلث؟أئرعلى

تموتيحيث!و!1إطي،وإطلظلثبيشغئلث؟لتئايثوحيثماأذهبذهبتيحيثما

في"وتجينلثتيىقصقرإفى1د.هكأفيترو1هكذبيب،لر1لعصنح.1دثنفكو1مث

؟ت1لمؤ

بالأقرا.ناحادئتهاعراكقاتناغها،لذااا1علىغارةفلنارأتها1ول

أفى؟لحمبيت1فىوم!وءلهطععآكافىولجم..يت1فىوعكحىجملتاهطوطهت91

*لا:ئغميطمفظلت02؟*ئغميأهأهلن!ء:1وقالتيبسبهط،تحرممتكئفا1لمذينآ!

هيئة!!نامندهثثاني61جد؟لقدير"أهرئني1ثأدهزة،1دعولنيبلئغمي،تذعولني

لقصاير"1وعاايثصهدصقدلرتا1و،ئغمييئيتدعو1فلاماذ،عاآفارلرتا11رتجعيئو؟لصعم

ئج*إلاطأطذ

حقوفىهنبندةمغهاكتلاآبئة1لموعولث1ورئغمي1!!نجفتوهكذ22

1ل!ععير.ج!دأولمقحغ!فييتإفىوؤقتيا6بمو

بوعز.إممه1ثيمبك،عشيرةهن9،جدئريلزوجها،ثزيث\يئعمي2

أتافى"مرا1ء!لأفتقاا!ناظبلصررلحقل11فى1ذصادصعئصائغمي:إليآ1لمو1عونارفقالت6

و!1غحقلأثالتقطتودخلت2فذهت؟إلني؟أذهي!:ثظلت؟خظةعينيهيط

يوعر1"وإذأليقيك.عسرةمنوهوخق!ءلبوكز،قطغةص5\1ئة1ئفقصوطفظدين.1

لرث4*.1؟!!كك!لة:1ثقالو".هعكمثألمر:!ءللحمظدينفقال.تحغتيت1لتل"ينقد

1قيئم)لجادأ1ثأببئ6؟،ل!ها1هذهقمصا:لحمتأدرا1علىلقإئم1بدههعزفقافىصبو5

لآب،هوحقوفىهنئغميمعتجغترقدإليةهوفتطةهى:لحعظدين!ثقال1على
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عونا!-ننايو-لىللحاا-نحميا-اعزا.41

ئنأهناوهيبءتو،لحفنأدين11غور؟!لحريرمنأجمغ1فتقطدونيدتي:قلت!و

قيلاإلأتسترخولمغلآر،1إفىلم!خ1

آخر،حقبماتتتقط!!ينلاتذهي؟إلن!،أممعي:عوت1لر!بوعزثقال

لذي1لحق!1علىعينيلثجغلي1و9!نا،خالإطتيلازميبل!نا،ينئبتغديولا

عطئست،1وإذ.باذىيمشوفيلاأفىخذهيأهرلثوقدو!1غهق،1هفيوئحصد،

لار!1إفىوسخدتقت1طرو"1؟لخدم11سعظةه!1هـتنرقيو1رلجر11فىفذهي

عزبوقجابئ11كريآ؟*وأولبيتهم4حىجم!نيلثفيحظوةيلث"كيف!":وقلت

إئافيكتترجمف!وجثث،رووفةبعذ!تكهحبصئييلثلث1جرفد!:و!فى

لرثب1جا!1في12قبل"فطأمسهنتعريخ!اسدب1فىوجمتي1!في!مولدفي،ر1مئثو

يحتميجئعت\لذيئي!،1إسرله1لرث،1لذفىىهلأهن1جرفثويكقمئنيلث،على

عزئتيلأنكص،سيديب،عينيكليحطوةنل!ثئيتيئ:فظلت13فيحيإ!مخت

.*1!يكجوجماحدىلسث1ظو1متك،قلثو!طت

لحبيز1هنكئيوهظ1لىهئفيبوغز:!!فىلأكل،1رقثىفىوول"1

منكسآوجغل!نهالحضدين،1جتفجلنعتتظل1ليلفمتلث1غمسيو

تهتئمت15عنلا.ففتل!!1ستقتووهـثتعت،ثأكلتللأيك،1

ولالحز؟،1بينهن"حثىتلتقط"دعو!:رففى!قهمبوعز"خدقهدثهرلتنقط،

ليفلمتقطت!1ئغفوها*.ولاتلتقطودتي!لحزم1هنوو11هـمخبوو16جزوط.تز

شير.إلفةمخو!فكافى،لقطتطردرنتت1ورء،1فىلحق!1

وأعطط1خرتجتولتقطت،1ط!لقا1!تو1لمدينة،1لىوطدتفخقلته1

عملتي؟1ين!رليوآ1لقط!ت1أين!خمائلا:!ثقالت99ئبغ!.تجعذ!فل!غظط

لذي1جللر1أسم:وقالتعلىهعملت؟لذي!لقافأنجرت؟بلث1همةمنكبو!

تنمتيرت!لذي1ثلر1ئيرصكهثبهئ!:ئغميثقاتت02؟بوعزآليؤ1عنلاهعملعث

وهوزر،ثزإنبماذرهوأد"1لرنجلئغمي:للآئمءدفت".ت9لامو1و0\يلاب؟عن!حه

يفرمز\حىخلىهيلازميإلصقل!!أنةإية:1لموعوت!1فظلت121لتر؟ظ؟هن

ظدطتإ،؟محمخز"جيأفىحسقبمتلا:عولت1لرئغميفظلت21؟كئةح!ديمن

حتىلالتقاط1فيبوعز!ظدطتيثلارقت12؟آخرحقلليإيلث1لئلايسيؤ!لنق،

حميماطا.هحرأقافتلحنطة،1وحصذ1لمصععيمحصذ1نتهى
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عونا1-نيونا-!للخباانحميا--ااعأ.41

يخبفي3يكوحه1رهكافىفيطلبةإنيإلني،ئا!يظ:ئغى!رورلت21

يذ!ي1هوذو!ف،دزيثهوظدطتهمحكتلذي1بوعز\ئ!لآفى،1و2خر.

ولابيدر،11فىلبزلى1و1ءفيردبسي1ووتطيتي2فاكت!بليليلة؟1هذهي!د!1لي1لمشعير

1لموعنحفعيماييفمطجح،11"ثماذلشزب.1ولأكل1هنينعهيحىلرخل!نفسنظ1ئغرفي

ينبغي.ووئج!ر"فيوهوف!طجعي،1رجهة!!جيم!دكشفي1ذهبىوثييما،يفعطجغلذكط1

ع!نغه"1!هاقلتي"كلطا:فقاقي5؟تصنغي1ق

و!تبوعز"و!ثزبئ!ثأكل!طا.1نرتلاكمارلغلت1بيد!1فى6ولزلت

جهةكشفتخلسة"ويه1تت.1ولحبوب،1كذئنطرفيليفعطجح!عند!وبخنفسة

ث!ذ\1لتفت،لرجل!1!تعش!ر11دلي!11نتصافيعند!!فىو8فطجعت.1و!جيي!

ثبماسعط1فئك،لثعو1رأنا..ثظلت؟"ذتي1قن:فظفى1جيإ.رعنذهف!طجثأ؟بامر

1!نتلثيلافى،إلنىبئب\لر9كلثفي!:ثقال001ولىلأنكص1هتك،علىذي!!!دإنك

لالآفى1و11غنياء.1أو1ىلؤ1ءصثقر1لشظد،و!1غتسعيأإذ1لأوفى،منضرثأخ!ة1

أنلث1لمدينةباببليكل"1لشدبعيبم"ثقدفي،1فعلةلأناقلعتططإلنئ،يا!لي

إد\وهذه،ليلتلثبيي13.مني1لزبئلزبللثلكنوثزيب،إنينعم12.قملة!مرأة

حقللثيقغ!ي1فىيئأاوإلأفي!فع!،نجنبفلقرإبئ،1حقللثثقف!ىععبدتي1

1فىعد!رجليبمالزقدت"1".ئصبحيحتىفميلمرت1حيفي.أقفي!ثاظلقرإلة،1

لانف!يإ:يقوفى"فيكافىعزخبوث!افى!جة.3لإف1لتيعبرفى1قبلوقاهتلصح،01

عليلثلذي11غ1لبردهاتيف4:ئم15\لبيدر.\4بءت1لمرأةتلكصأد1حذيعلغ

1فىثمصىدتنمسظ،وجعلهاسيبركيالي1ستةصفميخمإق!ل1في!كيإ*!ممسمصتة،و

1لمدينة.

تلاقأنجر؟"إلنييا1ءثتمور!!..فلتحمإلقانملى1تمو!ثر1فبلتو16

لأنةلسعر،1هنلستآلأيل!11هذهأكطاني:وقالت!1لرخل،1إليلاصنغطبكل

حتىإلني،بأمكثيحمال!:طاثقالت1ول!طركةحمإظظعلىتدخليلنلم:قالا

1\ليوأ؟هذ1!أهر!ليئتمغحى1لرخل!لاطد1ثأدثأهر،1كي!يتمتعئمي

عنهتكلملذي1؟لقريب1ثبماذهاك،جلسو1لمدينة؟ب1ليبوعزرععد1

بعشرةأتىثم2.وجلسف!لههنا*جل!1ويافالافىفوفى:فقافىيلا.بوعز
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عونلا-نيوفا-!صالاا-نح!يا-الع!.ا!ا

أفى:للقريب2ثضفىثجلسو\.هظ؟1أجلسوطم..رولفى1لمدينةشيوخهنربفى

لي"فقلت1خب.أليملكحقلحصةتبيحآبهوحقولمن!جعت1ل!نعمي

شيوخ1!!ولجالسين1هؤلاء1ممإشتر:لك1دؤفىوبألكىشفك1إلني:نفسي

يفكهنيسلأفلأغلم،ثأخبرنيوإلاففغل،تقك،1نتريدكنتثماد.هـئي

نعميهنلحقل1تشترييومآنكبوعزثقافى15فك؟أطثظفى:؟1لأبعدكوغ!ك

فقافى6؟1ئههيرعلى1لجت1سملتعيم1لجت،1ة\هر1تية،1لمو1حوتر1ئظثستري

لالأنييخكاكي،1نتثفلثه1ئي،هيم1دمزلثلالنفسي1فكأفى1ئشطيحلالقريب:1

1فئث"1فى1ستطح

كل"1هر،،فيت1بدللأ،ولفكاك11هرلي1نيلإسرليقلإ!لطدة1ىنتلأو

"فقافىئيل.1إل!ريطلش!دة1مو!ةىنت1كذلماحبه.ويعطلائغلةجللر1يخلح1د

وخلخ!ئغلة.،لنفسكأنتأ!ثتربوعز:لقريب1

1!ث!يث1نيعلىليو!1لثهودأئتم:لسعب1ولكلللشيوخبوعز*فظل

آبية،1لمو!1عوت1!و01.لغميبدهنوفخلوفىكلوهاءلبهلئوفىولألبمبككل"ط

على1لميت1ل!غثألتعم!!،أمرأةأيضأفزي!1ئيعلىفهودفأتئممح!ن،1مرأة

يوم"1ف!هودأنئمملىييتإ.بيبوهنإخوت!ينمن1لجت1سغينقيرصفالامرو!له

أة1لمرئي؟لر1ليجع!!ثفود.مخنل!ععثوخ:1و1لمذينةبابليلذي11لمشدبكلفىثظفىص1

1ئيل.إسزي!تجمياهطبتللميي1وليئةجبماص1كرييتك!علىخلة11ثد

1نة1ثرفي؟قدو!حتفكق.

قحغ.بيتيطلئىلكص1و؟قغ

لشل!1بفقنيماييهوذ\،7ما!ولذتهئذي9!!ضيئرنصمثل!بيتوليكق،1

لضة؟1هذهين1لمرثفكصيزر1لذي

تجلأ1لمرثبثر!ققا!عي!،ودخلجة"لة،!وو!!ت!1عوتعزبوثالخذ13

كر"ئألزيطليؤآ1ئعلإظظ!1لذيئ!لرك!1ئا!:يغمي1فيءثظلت"1إفيووقذتي

لي1كنتكهـلافىوهعيلالسيك،ثقبكهنعشالكويكوفى159ثيل،إسرفيممه1

فيوجعلته1لمب!نعميدأخذت16؟بي!سبعةهنلكيضروهي،ولدتهقدأجنك

وحفمنته.حجرط
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حوتال-يونان-الاضالتنحعيا-!اعل.41

عويد،ؤئهردت!ئاإلنو"لذءلئغميفدقإئلات:؟لعبمدثلجا!11رشفتة!1

1ود.دإليينئى،إنورهو

1أو!!1!،لذوفىوخمرو11خمزوفى،وخلذ!رض":صظ!1ليأمووهذه89

وقذوسلمود2سلموفى،و!ذ!وئخسونئخموفى،وتد!ب1\وعميناد0ب،1كمبدولد!

1وذ.دولذ!ويسثئ،يسىلذوعويدوعويد،و!لذ!كزوبو،بوعز

ا!هالللانظلة

وعودقاموآبالىلحمبيصتمناسرةهجرة:ا

حقلهمنسنابارتلتقطكانتحيناقربائها،احدبوعز،تلتقىراعوت2:

منهالزواجفيحقهااثباتإلىبوعزلدىتسعىراعوت3:

4:1-1V:داودجذمولد.براعرتيقترنبوعز

4:-22 I:A؟(إضافةام)خاتمةداودنمسب

ماتمكلو

رمزية:قيمة-المقدسالكتابمنآخرمكانفيالهذكر-ولاهذهالعلملأحماءا-

يهفيونتا؟امرضااتمحلونا؟اجميلىاا-ئعمى؟"ملكىإلهىاا!اليضيك

.11يقةالصداا-راعوت؟اامريرةا1-ئرة؟ااقوةافيه1-بوعز!ا.لزوا11

بناتمنينحدرونالذينوالموآبيون،الميتالبحرمنالشرقالىهىهوآب2-

ماغالبأ،والمملكتان.ألاسرائيليينمعقرابةتربطهم3-38(،91:0)تكلوط

)اشموآبضدعنيفةاقوالأألانبياءأطلقؤلكم3(،مل)2عدؤتينكانتا

عنكشف،لروابتهببللةراعوتباختياره،والكاتبA(.4ار؟-1516

الشمولية.توجهاته

يفتدىالذيحقأممط)كوئيل(القرأبةحقعننموذجاجلرأعوتسفر3-يقدم

الجزءمجذدأ،،يشترىانعليهكان:مزدوجاكوئيل"1ا!روأجايحرر.او
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عونا1-يفان-!للحاا-نح!يا-اعلا.41

؟العشيرةحوزةفيبقائهجملىالحرصبدافع3(:)4الحقلمنللبيعالمعروض

مر،الزوجاخى)شريعةلأليملكنسلأيقيمكىبراعوتيقترنوان

91(.:ا2

اسالآ

سعيد؟مخرجإلىللبلوغتتجاوزهاانراعوتعلىكانالىالصعوباتهيماا-

عليها؟التغفبتمكيف

الراوممط؟ويبرزها،راعرتبهاممتازالئالصفاتهىما2-

يتدخلوكيفمنه؟ئنتطرماذا.الرباسمفيهائذكرالىالمقاطعكلسخلرا3-

التاريخ؟في

!عللقلاتلىامسا

يعي!قالذكطإسراثل،الروائيةالقصةهذهفي،الاشخاصيجشدنموذجيآ.قصةا-

ولكنه.)ئرة(،الجلاءمرارةوتحبر،الجوعبسببتموفدمصر،الىذهابهمجذدآ.

اللة.حمايةيتلقى

حين،الشموليةفيدرسباعطاءالسفرمؤلفيكتفيلاللعهد.صورة2-راعوت

فييريناانهبلدخيلات".11اصبحناللواقيالمهعدياتبالغريباتالزواجحلل

16(.:1)بالعهدوالالتزام(لعائليةبالقيمللتعلينموذجأراعوت

ولكنهايهوديت،فعلتكما،الدمبسفكراعرتتنتصرلم".المرأة+انجيل3-

تاريخفيحاحمأدورألعبتلقد.والسلامالحياةخدمةفينفسهاوضعت

العهدفي،الأربعالنساءاحدىوهىداود.للملكتجذاولدتكونها،الخلاص

5(.:ا)مئيسوعنسبفيمئيذكرهناللواقيالقد!بم،
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عقاا1-نيونا-الفاا-نح!يا-الىعأ.41

!للتهدلمثمرقا!اا

اليفانتيني!ود

الحدودعلى،اسوانمرتفعاتفي،النيلوسطفيهىاليفانتينجزيرة

اليفانتين،وكانت.الحاميةكاجراءاسئخدموايهوديسكنهاكانلمصر.الجنوبية

اليقانتينفيوعثرمصر.لبأليهودىالشتاتمرأكزاحد.م.،قالسادسالقرنمنذ

بسببسالمةوجدت،الرقوقمنمجموعةوعلى،بالآرأميةمكتربةرثائقعلى

مخعلفة.عائليةمستنداتعبرالجماعةهذهحياةنعرفواصبحنا.المناخجفاف

.(.مق4أ9)الغحث!ال!قا

اليهودية،منالدينيينالرؤساءاحدبهابعثرسالةهوالمهمالنصهذا

تعترفكانتالفارسيةالادارةانعلىتشهدانها.اليقانتينيهودالىحنانيا،اسمه

عكستفقدنحميا،أصلاحبعدجاءتانهامع،الوثيقةوهذهاليهردي.بالتشريع

2(.ه-ا21:5)خرالفصجبشأنالكهنوتيالتشريعمعدقيقةررابط

خيهملممق،/ليهورببةميةالح!في،ورفافهييكونيااخوقيلملي

/لسنة،هلىهفيو/لآن،lلرخاءلاخوقيلممرهكذ.حنانإ.لتمني/لآلهة

،ن*لملآردثاما:لململىاللكلممرك!نريوس،ولمئلكلمفىصسةوهي

وتقيمولم،نيسانمقوللملامنذيوقاعفمرربعةلمتعدولملمن7عليكم

مقو/لعضريقري/!/ليوموحتىعضرافىمسلمليوموفذ.انمصح

تكؤلوانانتمعليكم،ولملآنلملفطر.عمكلكمسيكون،نيساق

عضرلمفىمس/ليوميعملآقصنعولملابيتة:علىوكؤلوا،زلماط!

/به!يذ؟،تضربو/لازلك،عقوففلآولملعشريقلم!وممهلمليوميىولا
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حونا!-نيونا-!للحاا-نحميا-ا!عل.41

منعشر/لر/بع/ليوممنذفطتر/بركلو/هونخقر.ممالثيتات!ك!ولمولا

يىخميرلمفدخلولملالميام،شعةوخ!للملضمس.مفيبلدي،نيسان

طيلةهكذ/وليمتنعبم.لملاهذهطي!ةعبهمبميذ/ولمخمظوه،غرفكم

.ريوسرلم/للكقالهلوفقاعندصدم،هصددلمئيمتنعلملايام.هذه

43(العدد"،المقدسالكتابلم"عامجلةفيغريلوب.)ترجمة

.(.مق4.)7باكهه!مااللالالقيني!دطلب

دئرقد،اليهوديةالجاليةملكمهالذي)يهوه(لياهوالمخصصالمعبدكان

الجماعة،رثيسييدونيا،وكتب.بناؤهئغذلماعوأمثلاثةغصرروفي41..عام

الفارسية.السلطاتلدىيسعىكىباكوهى،اليهوديةحاكمالى

-/لق!عة-نتين/ليف!رصصصدهة،ورفاقهييدونيا،مكخدلم،نولملآ

/عق،سدظخضقلدى"/ءؤ/لمولون..نتين،لملنيلم!نلمليهوروكلى

/نظر.يئئهلن!"يسمحلاولمنهسيطء،بئ/لىيحتاج/لذيلمل!دهذلم

رسالةئترلتؤ/بهممصزفيطو/صدقاءقيينينمقهناكملك

كهنكط/لق!عة-نتيز/ليظلب،كيكليبنىلملالهياهو،م!دنبثطمنك

علىبممكشقذمهاو/لمحزقة،و/لبخورولملتقدمة/لضى،يىمتا

نفسا،لمنحق،وقتكللب/جلكمشوسنصلي،لملاله؟هومذبح

هنا.لملهودوكل،رناولاولم،ؤناونسا

لممام/ستحقاقلكسيكونلملعد،هذلمءبناعلىعملتو/في/

وزبائعمحزدةلهلقدمرجلاستحقاقمقكعرء،السطلميهلإهو،

برسالة،بعثنافتمد،/لذهببظقلمط./لفضةمقؤرنةالفبقيمة

.مرةالطصأكم،/وبآليتسينتنىلم،وش!ييم!يار/لالىلم،باسنا

ر/ريوسللملكا7/لشةم،3تأ-رتمرهيضو/نمق03يى

1(يهوذواسرائيرا:96العددانجيلية،كراري!ق)ملحق
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4I.علJعوتا!-نيونا-!للضا-!انح!يا-ا

أنمولأ؟

القووا

4القه!ا،ق!!ط

11."تورابصفتهااليهودتلقاها،المقدسالكتابمنالاولىالخمسةالاسفار

غناها.كرتؤديلا"اشربعة1بلفظةترجمتهاأنإلاإلهيا،"تعليمأ"تعىتوراوعبارة

العهد،)قانونمختلفةتشربعيةمجموعات،الخمسةالاسفارقيشك،ولانجدنحن

القداسة،شريعةا-26؟2تث،الاشتراعتثنيةقانون؟0:2خر

أن-يجباساسيآفرقأهناكانإلا.القدمالشرقبشراثعشبيهة-26(ا7أح

4،ملف،اج)راجععفمهاشرائعسنقدذاتهحمورابيالملككانإذايذكر:

ناذلك.ادلةمنالشرائعتلفى،المقدسالكتابفي،موسىانإلا(،القدمالشرق

يكنلموموسى(؟حوريب)اوسيناءفياللةبوحيمرتبطإسرائيلفيالتشريعكل

مرحاة.شريعةالموسويةالشريعةتصبحوهكذا.وسيطسوى

يةدالل!ه4الثياقلبدا،القه

(7.26:)عز"الملكوشريعةاللةاشريعة1بصفتهاالتورا،

كلحياةتنطماصبحت-الفارسيةالسلطاتمنبدعمعزرابهاأمر-وقد

لدىالتشريعيةالتقاليدواحد،نصفي،تجمعإذوهي،.اليهوديةالجماعات

مدىوعلىالأنبياء،كان.الجماعةوحدةفيدورأتلعب،مختلفةيهوديةمجموعات

وهيذيخفت،قدصوقمانإلاإدئة.كلمةالشعبالىنقلواقد،طويلةقرون

18(.:18)إركل!نبهقأمتوجيهأالبدأيةفيكانتانبعد،مكانهمتأخذالتورا
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t%.!عوتا)-يونان-للضا)ا-نحميا-1)ع.

جعلإلىمنه،انطلاقا،الجماعةتسعى،مرجعينصفصاعدأ،الآنمنذهي،وها

اللة.عهدمعوفاقعلىحياتها

النص،المجمعرتبةفيافا،.اليهوديةالمقدسةالاسفارأساسهىوالتورا

ثابتآ،نمئأبصفتهاالتورا،انذلك.الكرامة.ممنتهىوئحاط،المقدمةفيئتلىالذي

القانونيةالالتزاماتوتجددائميين.وتأويناتحديثاوتفترضتفسير،موضوعتصبح

ىأاهالاك"1فعل)مناتباعهيجبالذيالسلوكتحذدالى*هقكه+أ!فيتفسيرها

)ألاسفارالمنرالشريعة:شريعتانفهناات،الفريسيينالىبالنسبةامااسار"(.1

فيالمكتوبةالشريعةمعسيناءفيموسىالىالموحأةالشفهيةوالشريعة(،الخمسة

نأالمكتوبةالشريعةبوسعوليستلميذ.إلىمعفممنشفهيأوئنقل،ذاتهالومت

الشفهى.التقليدسياقفيإلارممفصمرئفقم

دالقهاتقي!

تكريمموضوعاصبحت،الشكلهذاوفسثرتالتورائقلتانبعد

-91:8؟ا)مزهايشيدونوالمزقرونللتورا،بالامانةيوصونفالحكماء.حقيقى

ويصبجاللة،كلمةعلىالجوأبهوانما،الشريعةوحفظ(.ادناه911المزموو؟15

سيراخابنانحئللتورا،تدريجيةشخصنةونشهد.الحقةالسعادةينبوعثممن

هيفالتورا15(.ملفانظر24،)سيالالهيةالحكمةوبينبينهابالتاليوخد

ابيفانيوسانطيوخساضطهادابان،المؤمنونحارباجلهامناليالكبرىالقيمة

مذ)2حياتهميبذلواانارتضوااجلهاومن16(،الملف)انظرا-67164عام

:7،91.)1

د!لبداالك!د4داالقه

مئ،الىفبالنسبة.مخعلفةفريدةمواقفالتوراتجاهالاولونالمسيحيونتبئ

أخذوقكما-91(ء7)مئ:كمالهاالىهابلغوانما،الشريعةيسوعينقضلم
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عوتا!-نيونا-لىيلصاا-نحميا-ع!!ا.1،

اهيةالاكثرالنقاطوتناسىبالارضالتصقالذيتفسيرهمالفريسيينعلىيسوع

Y)مئ t 23-1:)r.السبتشريعةعلىسلطةلهكانت،الانسانابنولكونه

الىالانساناعادةالىيهدفالجذريالجديدتفسيرهوكان.(A-ا:ا2)مئ

يسوعفيحتل،لبولسبألنسبةامأ1(90مئمثلأ)انظراللةارادةالىالجوهر،

بالايمانوانما،الشريعة.مممارسةلائبرر،المؤمنانذلك.الشريعةمكانالمسيح

-4(.81:)رومالروحشريعةهدييعي!قالمعمذاصبحومنذئذالمشح.بيسوع

الومتفيولكنهاإلزامأ،اكثرهي،الحببوصيةتتميزالىالجديدةالشريعةهذه

.محررةشريعةذاته

لى!للمفاقلثدةا

والوثنيوفيإيعرائيلى

ائل!باليمتم!ئقيينالهكةبل

قضية،حادةوبنبرة،عديدةحضاراتبينمفترقفيوهو،إسرائيلطرح

لبما.اللةوأختيأربالئة،الخاصةعلاقتهبعمقواعياكونهالأخرى"،11الأمممععلاقته

أتخاذهيجبالذيالموقفمعرفةفييكمنالكبيرالسؤالكان،الملكيةبدايةففي

الثقافي،الانفتاحوسليمافيداودوتبئ.المنطقةفياليهوديةغيرالأقوامتجاه

(21:3)تكالأخرىالشعوبتجاهألبركةوكانت-غرباءادارتهماوتضضنت

الىيسعندلااختيارهبانمنهيقينا،كوسيطاسراثيلبدورمبولهاعبرممر

A-)تثءالمجافياللةحبإلىوانمااستحقافاته، V :)V.

W
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عوترا-ننايو-لىلاكباا-نحميا-1)عؤ.41

6الإاملانة6ا!االغكلد4!د

هويته،فقدانخطرواجة،الشعوبوسطفيوتشتتإسرائيلخلىوحين

يتساءلاخذوهكذا.جاذبيةاكثروبدياناتتقذمأ،اكثربحضاراتاحتكاكهبفعل

ا؟اايهوديأ1المرءيكونأنيعنيماذا،بابلففي.الشعوبوسيلفيوجودهمعئعن

بسببأليس.الذاتعلىوالانطواءإلانعزال:السؤالهذاعلىفعلرداولوكان

إسرإئيلشتتآلهتها،عاداتاتباعهوبسبب،الاخرىالامممعتحالفه

عنهما!الانفصاهووالافضل.بهئحدقخحرهمفالغرباء7-23(؟:17مل)2

ئطققله:مكانلامختلطزواجفكلوعزرأ.نحميأموقفهوذلك.جذريبشكل

2-3(.:1،)عزاولادهنمعالغريباتالنساء

نحميا،اتخذهاالىالدابيررأعوتسفرعارض،بالذاتالحقبةهذهفي

الموآبيةبراعوت،شريبىبشكل،يقترناناليهودندبوعزبوسعكانكيفمبتنأ

عكل،نموذجبصفةنفسهاراعوتفرضتوهكذألدأود.البعيدةالجدةستصبحالى

ذلك.التعليمبهذاآخر،طرفمن،يونانسفرويلتقى.والدينيةألاخلاقيةصفاتها

إسرائيلإله.ممحبةينعموناليهود،بعضمنأمانةو.اكمريهود،غيراناسأان

الحق.الواحدالالههو،وخلاصه

ال!ديدالك!دفلىتقإنا44دي!ه

28:)مئأليهوديأالعاخارجتلاميذهوارسلبوثيين،يسوعالتقى

اورشليممنالسارةالبشرندبلوغتدرتجيصفالرسلأعمالوسفر2(..-ا8

)رسلقرنيليوساهتداءمهئتين،مرحلتينوعبر8(.:ا)رسلالارضإقاصيحئ

المسيحبيسوعالخلاصأنالاعمالسفرأكد1(،5)رسلاورشليمومجمع(1.

يصبحبانملرمغيرالمرءانعليخاص،بشكلشذد،كماإليهود.علىيقتصرلا

التوجه.هذافيمتميزادورابولسولعبالمشح.يسوعالىيبلغكىيهوديأ

)غلاالمسيحيسوعفيواحدالجميعانذلك؟يونانيولايهوديليسله،فبالنسبة

:362 -A Y).
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عوتا!-ننايو-للإكباا-نح!يا-اعأل.41

لاآ

الالإخباوي!ععننا

منإنطلاقآ،انهملاويين.بقلم،الرابعالقرنفيالاخبأرسفركتب

دأودسلالةنظروجهةمنيهوذا،مملكةتاريخكتابةاعادوازماهام،اهتمامات

الهيكنا.ومراسسة

ا-9أخا)أنساب(:إمنرائيلتاعببدايات.

-92ا.أئااداود:ئلك.

الرديءالملك،شاونا:01

لدأودناتاننبراة:17

الهيكلتابلما22:

سليمانومسحةداودوصية28-92:

ا-9أخ2:سليمانملك.

الهيكلتدشين7:

سليمانمجد9:

-36ا.أخ2يهوذا:ملوكتاريخ.

r:آبيائلكا

المنادسةالحرب0:2

عرئاملك26:

حزقئافصج03:

العبادةإصلاح31:
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عوتلا-ننايو-!للحاا-نحميا-ا!عأ.ا!ا

!

باليثعريعةالإيثعادة

1)مزمور 1 2 - 8 9 : g11)

!.كلمئث!يا!ب9"لالإب

1طنتكةجبمافجيبما9إفى

1بو؟كل"لثيءإفى9بأح!مك!يقو!

نعيميثريعتك!هي1فىلولا

1هرك!للإلد1ؤ1نسىلا39

فخلصي*1ناثك

ليهلكوني1!يلائر51*يزتج

كمالملكلحد63*!؟دث

ثعريعتكآ1حبكم!9

1ئي1عدأحكغ!هنوعي!ئك!جعلتق"9

ئغيالثئبممنعقل1عرلث99

لثي!وخ11فطن!منأصبحث."9

قدهيهندثسو؟ميلكئنفي101

أجذأح!بك!أعن

حلقي\ليهـؤلكأعذبئط

ثطنأمبرلث1برك!بأو8.9

2A%

لسط؟ثيت!1لي

قفمهكفي1لاركلئبئثقد

ك!!مثيءعبدلكةلأفى

بؤسي.ليطلك!ث

أجتيتق.يأنله

فثة1هر1و1لتمسعثلأني

هـثها؟نكةيطفأتمز1ظ1نا

خبظ\1زثطرع!يعك1ط

1ب!!كله.ظفليلفي

طأبد.لألفالمي

تاهلي.هيث!دتكيلافى

1برفىةأرعيثدلأني

كلمتكحفظ1لكي

علمتئ.1نتلأنث!

فمي.لي1لعس!هن1حلىهو

كأب.سبيل!كل؟لعف!ثثلذلكس
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\1

عونا!-ننايو-!لاصاا-نح!يا-ا!غلأ\.

لقدميكلمئك!م!خ

و!طمخزأقسم!ث

للديمالةذلثثثقد

فميبقربافى!بئيا1!!تمنن

كل*جرليكفيعلىنفسى

لمفخأ1!هيلاشر1ئمتت

لملإلدثث!دتكورثت1

ثاعقل!بفرإنم!كقبي1\ثتنث

لسيلي.لؤذو

فىةبرأح!آحفظ!1أفى

كيمصيدنةجمسب؟ربئثأجئ

علفصن.وأحنصاصن

صمنئرأنسصأأظو

ةك1مبر1ؤعنأمط"11ناو

قبي.!"وسرلأل!

؟تد.بئ1ثو1لمحالفا

فيدائمتأملانهالمزامير.اطولهوالجلاء،بعدمازمنمنالمزمرر،هذاا(

علىيحتويوهو.سهلةحفظهعمليةتجعلبنيةلهوجمالها.الشريعةعظمة

المقاطع)وهناباءالالفمنالحرفبعينكلهاتبدأ،أبيات8منمقطعآ22

نأذلك.الشريعةالىيضير،الاقلعلىاحمأ،آيةكلتتضضنكما.(،ن.م.ل

برمتها.المؤمنحياةتشملالثريعة

الخلاصضمانةذاتهافيتحمل،وامينةإلهيةلكونها،الشريعة98-69:لاميذ،2(

السعادةتمنح،الحكمةينبوعلكونها،الشريعة:7901-4ميم،

الوحيد.الملجأهيألمحن،ابان،الشريعة:اا-5012نون،

منواكيدةعاليةدرجةتبلغالتياليهوديةللتقوىرائعنموذجهوالمزمورهذا3(

الحقيقةكونها،الشريعةبسفويشيدانه.بلفته98-69الآياتوتشكل.التصؤف

يتوقانالانسانفعلى.للانسانوالاصيلالامينوالدليلتتبذ!،لاالىالابدية

ناعليهيتوجصبذلرن،عنوفضلأويحئها.يدرسهاانعليهكمامعرفتها،الىكثيرا

وتمحادلة،عنتكشففالشريعة.البعةعنهايحيدولا.مممارستهاويلتزميعلنها

المحن.تجاوزعلىالانسانوتساعد،والقرحالسلام

ناطعامهوكان17(.:5أمصيوالانبياءالشريعةيكضليسوعجاء4(

الآبإرادةمعالتامتوافقهأظهرالجتسمانيةوفي34(.:4)يواببهإرادةيعمل
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عوتلا-ننايو-اكبالاا-نح!يا-اعزا.41

وفي4(.8:)رومالروحهيأنما،للمسيحىالجديدةفالشريعة36(.:41ر)م

فرضفييوم،كلالمزمور،هذايسنخذماللاتييئ،الطقسبحسب،الساعاتصلاة

كئيرا!يحبهباسكالبليزوكانالنهار.نصف

...
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االل!!!

ا!!!ا!!1ا!ا!5
!ا!ا!11

لحئوى!ا!
نالنىثيو1لعاا1ودثيهو1:مقد!.

نموكل.

\،*لأجاباطلنعيءا"كل10

2،،لأسيلحكمة1هدح2.

3")لىلكاتب1وفىلجرقيو301 -\G،v

5،1!حكلإلاء1ولحكمة0،1

لجرف1هجو:ي!القدقال!ثم.

جقار1حكمة

1ثلةسر:ضوممالمو.

ليونانية11'لمبرية1هنلانتقال1:للظق!ثةءإد.

طوبياسفر:للق!اءة.

913،*لأمزلقدفيئدك!ة:.

91لأ

991

251

2!6

215

21لأ

INN

"22

III

113
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لح!ا-بياطو-!سيهانجاا-مكقلجاا510

بذمشتنا

اليونانيوالعالمالي!و

يدهب!ا!

عامالفارسيةالامبراطوريةهاجمقد،مقدونيةملكابنالاسكندر،كان

احدىأعقابوفيهملايا.جبالاقدامعندإلاالظافرةمسيرتهتتوقفلمو334.

علنىاستولىقدكانالعمر،منوالثا،ثينالثالثةفي،بابلفيوفاتهلدىسنة،عشرة

ومن.افغانستانإلىالهنديالمحيطومنمصر،إلىاليونانمن،الاوسطالشرقكل

ممالك:ثلاث.تنشأأنقبلالواسعةالامبراطوريةهذهاقتسامعلىفؤادهتنافمىبعده

ولكنها.ممصر.الاسكندريةفيملكوأالذيننصيبمناولأ،،فلسطينكانت

علىوسيطرواانطاكيةفيأقامواالذينالسلوقيينالملوك.ممملكة02،عامالحقت

النهرين.بينماوبلادسوريا

قد،والفنونوالتجارةالجيثنعبر،دخلتالىأليونانيةالحضارةوكانت

لشعوبتقدمفرصةذلكوكان.رالدينيةوالثقافيةالسياسيةنماذجهافرضت

الاجتماعىالتبادلمنيمكنهااناليونانيةاللغةانتشاربوسعكانإذ،الشرق

الهيفليئ:الطابععكست.ممؤسساتالمدناغتنتوهكذابينها.مافيالاقتصادي

المثقفذبوسعوكان.الخيلسباقميادين،الحمامات،المسارح،الملاعب،المدارس

زوسالالهتماثيلالهياكلأستقبلتكما.اليونانالفلاسفةافكارعلىينفتحواان

وآمرنسرريا،فيالستمواتإلهبعل،الكبير:ألمحلبنبالالهشئئهطالماالذي

مصر.في
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الحح!ة-طوبيا-سي!اخانجا-مكةل!ا510

دلىالل!هاإيمانا!ا!ا؟

عحيق،بشكا!،الجديدةاليشطريقةصدمتلقداورشليم؟فيوماذا

تكييفإلىسعواالذينالعصريون"11:اتجاهاننشأماوسرعان.المؤمنينأليهود

رجالوكبارألاغنياءالاولىبالدرجة)وهمجهةمنالجديدةالثقافةمعتقاليدهم

ناتلزمهمللشريعةأمانتهمكانتتنالذالمحافظون"11،اخرىجهةومن(؟الدين

بنيضوعالحكيمالمثالسبيل)علىالرثنيةالتأثيرأتهذهكلكاملارفضايرفضوا

المترددينمنعددهناككان،الطرفينوبين1(.08عامحدودفيسيراخ

لدىاما(.الثالثالقرنحدودفي-الجامعة-سفرقوهليتامثال)منرالشكاكين

المثاقفةعمل!يةتمتقدفكانت،اليونانيةيتكلمونالذينمصريهود

(nculturation)سيستفيدجديدةأمكاناتفتحتالمثاقفةوهذه-طويلزمنمنذأ

ق.م.05العامحدودفي،الحكمةسفرمولفمنفا

الليمبكيفيةالآبمة

لحسابالتوراتترجمأنالثانيابصليموسالملكطلب،الثالثالقرنفي

للتقليد،ووفقابعد.فيماالمقدسةالاسفارساثروستترجم.الاسكندريةحامعة

الترجمةبهذهليقومواأورشليممنجأءوأالسبعينية"(11معئ)وهذاكاتبا07يكون

فأروس-معئ-وهذامنارةالعبريالمقدسالكتاباصبح)حيثفاروسجزيرةفي

الترجمةهذهاعتبروأ،أورشليمفيألمحافظين،اليهودانالاإ(.الوثنيينلكل

الوثنيين.معمساومةوشبهخيانة.ممثأبةا-السبعينيةا11-ويسمونها

(،الجامعة!)قوهليتبالعبريةكتباحدهااسفار:اربعةالملفهذايقدم

باليونانيةكتباواثنان(،سيراخبن)يشرعاليونانيةإلىالعبريةمنترجمرالآخر

الترجمةالىالاخيرةالثلالةألاسفاروترجع(؟الحكمةوسفر)طوبيامباشرة

منأدرجتالىاليونانيةالاسفارلائحةضمنالاسفارهذهكاشاولما.السبعينية

،اخرىاسفارمع،غائبةوهى".الثانيةالقانونية11سميتفلقدالثافي"،القانون11فيثم

البروتستنتية.الطبعاتفيالمقدسالكتابعن
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لحح!ةا-بياطو-خسيدااب!-مكهلجاا510

11باطلىيثيىكىاثلى1

1()جا

؟.غيرئئر!لمة.اث.انخياةنجؤتما%ثةإنضنهيرانثالفرأفافأئخةتفدافئأ..قد.......:

:ضجرأكونممم،الحكيكلهذا.يرلخىجديدشيءلاواتتكاشا،بانجديرة:

النزاهة:متةدرلناكانان،ولكت،ايوبغرارعلى،بغوةيستحتناومتشانمأ،

ابوجو؟.نجبب!إ؟لإلتهىالتىنجبمبا؟لإتهيتجببابقيمكتملايابمبمإ؟ه:

يط\لميلث1ود،دإلينلجمايغإ،11فى99تو

1وريثي!م:

بهعة1ليقو،ثإولطل1"1؟طل

؟طل.شي؟كللإلاطي!،؟طل"1

كل"ثبهمنظند؟للافدأي2

إلسمس؟مختئطنيهلذكط1

يأتيرجرهمففيجره

دهور.1إلد!لآنمةفىيلار1و

1لمثعم!ر"تغر"بوتشرقل!عئم!1و5

تطح.رهنهه!للاإفىئشيرخثغ

تدو!وبلجو1إفى!لريغتذهث

1لثئطل!لى

د.تز1!طمذإفىلغذ1هبة،وتدو!تللا!

بعحنر1إفىتجريلألفار1جمغ

991

بحر"يس!نحلآن1و

لالظ!1هنهجزت1لذي1لم!دإفىنغ

إلصفتجزيخناك!تعوذ

ئغي1للأهو1جمغ8

.لكلاأ1\،نهيشطغفلا

1لنظرمن1ليقلاتسغ

لش!خ.1منلأذط1ولاغتبى

شتكونلذي1لفوكافىط9

شئععنخلمذي1عئبح!ثفووها

نجدبد.!ثبمغلشثمس1مختفبس!

جديده1هذلانظر،ئظل"يخط:1هبر0\!"بئ

تجتذ.!نت1لق1لدهو!فيكادقدبل

شقءلماكنرفيمنليس!11

س!يكوفىيطكبزفيهنولا
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الححمة-طوبيا-سي!اخابن-مكةالط510

تجعذ.منيئتوفىلذينجمندص1

1نيلإسرعلىقلثتلجفس1أظ22

2باورتئيح

ويبحثءليظلبقئبيثؤخهمث1

بالحكمه

لسط*1عئنع!مختطكلعلى

دديذكملهو1ث!ذ

1بشرليعم!ه.لبي1ثلةجعله

لأعطفى1جمغ!؟ذث

لنعمشمح!1كملتلنئ1

1ذوربطل"وشعلىشي؟كل1ثبماذ

\;رثح.

إ!هاللآنظلة

ئقوأأدئمكن"لا15\لمئنري

ئحمى.ورقمى"لائميهن"أفى1و

تيئلادتئيظجي!ثلقد

لجكمة1ر!د!ث1نميثفذ1هاغد

باؤ،شليمتجتئيكاركل"منثؤق!

1لمغرفةولجكمة1تذوفطهنكز!قبى1و

طكمة1صعرفةإفىقتبئتجفثوو!

لحماقة1ودلجنو1فةصرو

1ةورلتعلىإلفث1هذأخفغزخمث

1؟بح.

ثغغ1كثرةلحكمة1كثرةفيلأخ

1ثما1دص!!دفقلاجملط1د!1ردوهين

السفريعكسفااللنانالردتان:والموضوعالعنوانا-3:

11إالشمستحتجديدالا1:اا4-

2A-1الحكمةإخفاق:ا

مكلومات

ملا)أنظرالحكيمالملك،سليمانإذنفهوا(،)؟داود"ابن11انه.ا-قوهليت

:3ern.هذاإليهئسبلذ!الحكماء؟لكلنمرذجأأضقليدامنهجعلولقد

العبريةوالكلمة(.والحكمةالاناشيدونشيدالامثالأسفار.)ومعهالمؤلف

تعىالتيشأcclesأasteبكلمةفالفرنسيةأليونانية.إلىترجمت)وقدقرهليت

ما؟سامعينتجمع)هلا-االجامعة11العربيةالترجمةهنا-ومنااتجمعالحهااتلك1

؟(.حكميةاقوالأ
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الححمد-طوبيا-سي!اخانجا-مكدلجاا510

البخلر11اولآ،،بالعبريةتعني(مرة)37الجامعةبسفرالخاصةاعلعبارةهذه.باطل2-

علىعابر،،لابتغيرزأئ!!،هوما:الرمزيالمعئكانهناومنا؟االزجاجعلى

قوهليت:ألىفبالنحمبة(.،4117)آ"الريحوراءاسعى1:المرادفةالعبارةغرأر

.الموتالىوييلغيعبرشىءكلانإذمختب،انهبالتالييتبينالمرء.يشتهيهماكل

الللفل!

المذكورةالكونعناصربينالمشتركالعاملهوما:اا4-الآياتلاحظوأا-

العنوانهوماا(؟.ا-A)آالبشروبينبينهاأغائماالرباطكوما-7(؟4)آ

النص؟علىتطلقودانيمكنكمالذي

يتكلم،ألاعظم،الحكيم،سليمانجعلإلىالمؤلفسعىاA-ا2إتالآيافي2-

ما.النجاحهذاإليلقحالثانيوالنمححل؟ناجحةحياةيحياانأستطاعالذيهو

بنجاحه؟رأي!3هوما؟الملكيةخبرتهمنيستخرجهاالئالخلاصةهى

البشريالكائنيجعلاناليوماحرزالذيوالعلمىالتقىالتقدماستطاعهل3-

ولماذأ؟له؟معارضونامقوهليتمعمتفقونأنتمهل؟افضليصبح

ةءللقلاتلىامسا

أعينهفي،ناجحةحياةألانسانيحياانهو،إسرائيلبنيلدى،المهم.الحكمةا-

التيالأملخيباتكافةقوهليتيعذد،ال!شرمدىفعلى.الآخرينواعين

فقدان،السلطةانحرأفات،العزلة،فيهجدوىلاالذىالعمل،لمالمظاصادفها:

يعيتطبأنواحدكلينصحانه:أملهيفقدلمذلك،ومح...اغالثروات

q-؟91-\7:)5محدودةكانتوإنحي،الحاضرةالسعادة V A.)

لا،البيمليةالتقاليدبخلافانه،!يرددهتعليملقوهليتليس.تاريخدونمق2-

غرارعلىفقط،يتأملفهر.يهوديةهويةايةعنولا،للتاريخم!تأىعنيعتر
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الححم!-طوبيا-سيلاخبنا-سك!لجاا510

الخلاصر؟تاريخالىيرجعأندونكلت،البشريالوضعفي،أيوبسفركاتب

الشيخرخةعنالرائعوالحديث(A-ا)3:القصيدة:المثالسبيلوعلى

-7(.ا:1)2

إ!إ،كثيرةأسئلة،أيوبسفرغراليعلى،الجامعةسفريتضمنواللة.قوهليت3-

قوهلتيختبروفيما.المفارقاتيتجنباندون،الاجوبةمنقليلجانب

ومعا(.:اا-869:-13؟ا.)3:بالتةثقتهذاتهالوقتفييؤكد،جهله

سيدينهاللةأنيعلمفهو91-22(،)3:الموتبعدشئأيأمللاانه

ألاموات.بقيامةرجاءبعايكنلملأنهذلكا(..7-ا:ا6-5؟)8:

ال!كمةمدح!

24()سي

مث:الثالئثافتتخ.القئما!رنتنليغ:هئثخثيغ!هئوشئرأحغئثتئثئوغ......:.

الفمب!8فيكماتتكلكل،جكلهـا9شذصهـاولقد.الالهـيةالحكمةبمدحمولفه:

الى:مبفنهةذاتهاايتهحياةو)نمالخريحأليست،لهبالنسبةلان!ا،الامتالا،سفرمت:

:المقرحاتالمسيحيوتسيستقيالرانكةاليهمحيةالقصيحةهذهفمت.اسراني!:

ابميجبابدهاببإجيمة%لبلمإ"مجبببتجدلا

ئف!لاغدخلحكمة11

هـثب.يروتمخر"

لغبي1!عةفملاليتفتغ

قد!ته.وتفتجر"1ها!

202

لغلي1قبمينجثخرأدي2

ثا!مق.1كالثكالئخا!و

لعلى1فيخيمئ"وئمبث

لغط!.1عموديطعرشيكادر
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لححم!ا-بياطو-خاسنجاا-مك!ل!ا0!5

ثسماء1لزة1دفيخلثأناوحدي5

لميط!1عمبئفيوتحعتيث

كلفايلارص1وبتحبر11هوج6وعلى

1فبماتسلطثكلوف!دبكل!رعلى

حة1لر1كللأإثتمسثهذه!في

1جل-ثي1صرأيولي

لجميح.ظيقا1"جعتذأو!لي

يخعمنئأثزصخلقيئلذي1و

يعقوبفييخفتتثآنعبي:واد

نيل*1ادليودئ

خلقي1ثبد؟وهنذلدهور1قي!9

.لو1ذلالدهور11و؟فى

خد!ث1هاهه1لمقدل!1لمسيهبنقي.

1شقرزلثعمهوفىفي1وهكذ

1لم!!وبة1لمدينةيط9هقر!لىوجعل1

1و!شيح.ليهيوسلطني

مجدشعبفيثظعثلمث2

هرإثه.ئعيب1لرب،نصيبولي

تقدث1رفيفىليىثأ!ز2

حرهوفى.جبالفيىلسروو

1!تفدثقيقيجمنيطىلنخيما

1ذي!ليلوزفي11ديىكيرو

لسفل1ليلنفميم1كالزيتون

تفدث.1رىلذفثبو

جطريظخلغطر11لفذ،ليوقييئىكالدأر5

إنخيئ!نتسز!ت11لمئقى!لمر؟و

1لميغةولجزع1وىلقئة

302

يخمة.1ليثلطفى1فيرهثلصو

كائطمةغف!الي1هددتإلى6

ونعقة.فحيما1غصاطأغصاليو

لنغمة1ث1ئبتكالكرقةأظ

ويخى.ثحا!"جمل!1!هاريو

في"لداود1\في"إطا1تعاثو9

.ثماديو1شبعوإهن

ثغسل1منحلى1كرييخبئدأ.

لغسل.1شقيمامنأثدلى1وصر

جموعوفىلود1يزلاياكلولنئلذين11

يغطسوفى.فى1لويزلايسربويئ1لذينو

فلائخزىلممح!ليمق

فلامجيابماعبما!بارشاديوهن

لغبي!1لإفى1عهبماسفركلهاهىهذه2

دمىهو.يها!نا1ؤ1ليئلثزيعة1و

.بيعقويخماطتي1ظمير

لحكمة!كفيشوفى"1ئميمقلي1هي5

لجذيدة1ثثفا!1إظمفي!دجلةومثل

ت1كاثقرثقمأتملأو

لجصاد.1أيامفيلأرددبر!1ومثل

كآلنئللثأديث1وئقيمق"

\ثقطف.1ول،فيفىجيحوهئلصو

فتهاقغبرذ"لاو9فييستولا"

لآخر1يستقصيهالا2و

1لئحزهندمح"1ويخكرظلأق1

ثعطيم.1لغمثر1منأعمقوفقامدظ

لنهبر1منكساقيةوأنا"
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الحح!د-3طوبيا-سي!اخابن-سكةلجاا510

صبنةتإلىخصرصصبثف؟!مبنلو

1يي؟!هز1!ؤيوئسظليأسفتي31لئث

لفر\عمار!تقدبيتى1؟ذ

بر9!رءقدوبنهرند

لفجز1مئل!بايأدسطأيفعأغ1فيثمالي26

ا!هالبآنظلة

بعيد.يسطخ"إ4وأجغلة

مثل!ئبوك!لغيمص1\فيمق"2

\لآتية.للأجيا14خلفةو

ثقطيأتبلي9تعث!جمف!1نئقئينر!1"2

لجكمة.1لبصس1ءلصبميحبل

إسرائيلفيذاتها.ممدحتقومالحكمة-3:ا

الكونتملأوهيأخالق،كلمةانها3-6:

الهيكلفيبألعبادةوتحتفلإسراثيلفيتقيم:ا7-2

31-1V:ليتورجيةوأصأيابأجميلةأشجارأت!ثمبه

إليهاوالاصغاءمنهاالتغذدصألىالبشرتدعوا-9:22

كالافارالحياةملءوححى،الشريعةححيالحكمة23-92:

والنوركالماءيفيضهاسيراخابن03-34:

ماورمبهلو

)راجع3ا22-8:أمثالقصيدةفيالحاكهىكماالحلآقة.الحكمةا-

لهاوتؤمن،المسكونةجنباتكلتديرالحكمةنرىا(،رقمالنير12،ملف

وجمالها.اليأيعةقوانيننسميهمافيتتجلىانماوهي.وألانسجامالنيلام

1-13الآياتفي.الصور2- vثمومنبأشجار،،مرة21،الح!سمةشئئهت

2.)خرالمسجةزيتمنهايصنعالتيالرأئجةذاتبالنباتات r :)rومزيج

انهار:ستةتشبهنجدها25-27الآياتوفي."1(034:)خرالصلقسىالبخور

والنيل.الاردنإليهائضاصن1(،ا-2.4:)تكالفردوسأنهاراربعة
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لححم!ا-طوبيا-2سيابنا-مك!ال!510

كلمة.كلثابةأيا،انبؤة1وكأنهتعيمهسيراح!ابنيقدم23الآيةفي.التعليم3-

باكحمالشعورإسرأئيل،ح!صماءلدىرسخ.،.مقالثانيالقرنوفي.أيئهألهمها

9(.74:مز27؟:9مك1)اختفواالذينالسابقينالانبياءخلفاء

الللفل!

تمارسها؟أليئالمهماتهىما3-22(،)الآياتذأنهاالحكمةاقوألمنانطلاقأ1-

التلميحاتكلسخلواأورنجليم؟هي!سلليتورجياإلىالتلميحاتهذهتعىماذأ-2

"ا.المقدسةالارضإلى

بأنهارالتذكيرهذاماذا.يعني؟الشريعةصفات23-34،الآياتفي،هىما3-

نفسهسيرأخأبنيشتهالآخرلمت؟إ.لماذاالنهرينإضافةولماذا؟الأربعةالفردوس

ري؟بقناة

ةءللقلاتراملللا

:4تث)رابممرلسىشريحةعبر،إسرائيلفياامتجسمدة1الةحكمةتبدو-ا

شبابإلىتلنصاهماينقاصسيرأخابنكانكماالحكصماء،تلقنانها5-8(.

فيأيضاتشعله،بالنسبةاللة،وحكمة23-26(.ء:ا)انظراورشليم

:55فيآنذاكالكهنةعظيمبهفاهالذيالمديح)أنظرالهيكلليتورجيا

،عدنوأنهارألاشجاروسط،الفردوسفيالالهىالحضور.ممثابةأنها2(.اا-

النصفيالمضافة18الآية)انظرعنهايبهحثونللذينالحياةنمارتقدموهى

11.الوطيدوالرجاءوالمعرفةوالخوفالصافيالحبأئمانا11واللا-ليى:اليوناني

مثل3؟8:تثالمثالسبيلعلىانظرغذاء:هىالشريعةعبرالمعطاةاقة2-كلمة

اللة،كلامهوفلكونه:اللغةهذهيسرعويسيتئ.اا:91مز-6؟901:

هوالمعئولكن،الصورةانقلبتلقد34-6:35:)يو"الحياةاخبز1بانهيقول

والخبز.الكلامالافخارستيا:امائدتى"1وحدةبازاءنجدناوهكذا(.بالتاليذأته
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لحح!ه-ا-طوبيا-3سيلابنا-مك!لجاا510

الحكمةغرارعلى،فالمسيح:النصهذاتستلهئما-18(:)1يوخاانجيلفاتحة3-

ك!لآب،أزليانه.اللةكلامأيلأ؟ه)(3الوغوسالكلمةهو،(sophia)صوفيا

في"(خيمتهانصب1)حرفيا.سكن-ئقدالبشبر؟ولكلللكونحاضرمعه،خالق

والموضوع،21ملففي،مشخصةالحكمة:الموضوع)راجع.إسرائيلشعب

(.الملفهذافياللة"اسر1

والكاتبالحبرفيوفي

11(24-38:93:يس)

..غنضرأثغثغثةتئهليغنجأننقناغتة،ا!رشفيغغيئشد)ثثةشثراخاثثثثغ.:.......

M-)51:الجددالمسؤوليتشخصيةدعيتفيها! CT.أنن9دمتهو.،وها:

ة.لابببمإني!الأهميةصنهايةميكلإنهـا.ككاتببم!نتميشيداليد؟ييتالكماليجتقر:

لجكمة1لكيماتثيكتسيبئ3121"

1غلفر1فى1أوفي

خيهمبمائعبغلقي!ل"1لمغمتن1و

1ثبمحريخمسبلث"عرخكيمأيفبئكععن5

بالجعرويفتجرهـ؟ترل

أعمبمالهافيوئلارمفابقر1ويسوق

د؟1ثرو1لاد؟ؤإلأيتحدلثلار

ث11لجحر؟خطوإفىفمعبرثثقبئه6

لبجا1.4تسميرليوسقز"ه

602

كقلو!لبكل-عإ!مكذلك1

كمالنها!ليل1يقفعيغر

إتملحؤ1نقو!قءفىلحايزو1و

1!لا!ئلتنوحفيبهدوط1

1لمورةئقثن9فىث!طميقيرلؤرلذين1و

عشغتهم.لاستعرويسهرود

1ديخد!1لععئنذلجإلعى11لحذأدكذلرت2و

كا:يمولذي1طآيل!11لمفغنهـفير

تحمةئذيثلظر1وهبئ
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الحح!-طوبيا-7سم!اانجا-مك!لجاا510

لألؤد1حزفىفييخئطوهو

1ذئيهئعمقة1لجيلثعوو

يصتح.طيئفىإلىوعبظه

أعإله!!!إفىقلبةثثيفبر

يظ!.1إفىتزل!ن!يطةوتقر

كميهعلىلجيمالس"1طزألثكذلك!1و9

بقذفيهلإنهدر1لمذير"و

بغقيه1فى"!فلأيزلا

فحصى.تصشصاظهكأصثر.

لط!1يغر"ك"1جمهرر

علإنته.يحيئوبقدقيه

فىظن1إتقافىإفىقصانهيخصبرلث

1!اتور.تطينىيقوسفزة

أيدهمعلىثك!11كئفمهؤلا،31

فيعتإ.ليخصيهغهنهموكأص

ئعمز"قدينآلا6؟لدولفم

بثروفى.لا!1لظسيسكنولا

ئستآعؤدلا1لسغبقجي!إفى22لك!قم

د.ي!!ولالجطكة1ويط

يخجيسوفىلالظفي1هنبرعلى

يقققور.لالعزع11ح!أو

يبرزوفىلالحكبم1ولطذيب1فى"

يوتجدوفى.لالأ!ل1ظ!بيوين

لإئدية1لخيعقة1ئثئؤدلك!فم

فيجمتلإ.كمتنلأجلوع!لالفم

702

يختي!1!يهملأ9

نفشهيقمبرلثفذي1شأفىعن

لعلي1دثريعةفيلظفل1؟فى

لأقدهن1تجمغجكقةبصتمس"لأتصه

أت.بو1ليجمه)*ذ1أوربصي

ين1لمسهو!جافىلر9أحاديث2جمفظ"

لأهثا1.4تسعباتيويئخل"في

راصدزة11ليلأثؤ1خفإطعن2يبدث

1لأهئافى.1فغارإفىثثيغنرو

لغظطء1إلديير"يخذأ

ئش.لر11طمىيزو

`1ص1!فيجمول llلغريبة

1بادى.لشز:ين1فيصو1ختبزص1و

عبماني!1لربئإلى1لإلتكارإفىثتبةف5يمبر

لعلي11فا!صيتغرخو

فيطفيويسخؤ؟لصلاةفاةويفتغ

لعظيم1\ثرثشا،بأفى

لفهيم1روحمنيقلئ

حكمت!لي1بأقؤفيمطر"هو

لوت1مجقذلصلاة1فيو

مستقيفيرجملفأوحكفة!تجغل"

لرث11رأسرويتابصأص،في

أخدةلذي1لظذيبئ1"ئيق"

لرءثي1عهل!بسريعةويفتجر

فهمهعلىئوفى!3كعيرو
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لححم!ا-بياطو-3اسيلبئا-حك!لجاا510

للإلد.لائمحىثهو

يخعاكه1ويزوفىلاذكرة

جل.1فىجبماهن

بجكمت!نخدنت1فغ"

.بخمإهئشيألجماجمة1و

ألونأكمز!هنممأ1خلفطافى!كمر+ه1\إد

بذلك.كتفى1آحةثر1إفىد!خوصإدو

1فكا!يبدعلى4أستمر!ني

لعماع.1صكابدرفقلئلألي

لأصمياء1بنوفى1إنها2\إعصعوني

ماءمجرىعلىقنرودبىكؤرل!1نمو1و

كابخو!عرقكغ11قيحوو'"

كالزنجق.11ذهروو

ئسيدآ11ن!ثبلاووعزثكغ1ن!ئبرو1و

أعمبمافى.جمغعلى\لرثث1كووبار

بالتسبيحهحمصدو1وعصة11عصظعمو15

باليهظرةرلشصعا؟11نييمبتر

حاهديز.1هكذ1لو1وثؤ

حصد\خسعصتةكئقاصع1لر\عيماعا6

قيمالقا1ؤفيئتقأ؟1هر1ؤجمح"و

1؟*هذلغو1هذما..ئقافىلا

إنه.1ؤفيئطتبئفكل-شي؟

كئلعص.معرص1ولعصوقصع!إدكصامصصعبما

هياه.جياكأكانتثمهوبقؤلي

مزهفيتهبخ!بك!-شى؟تصع؟بأهبره

802

!خا،مه.كماليمتحأحدرلي!ص

1فامهلبصسر1أعمااعاجميع

عينيه..عنبصعفىشيءرلا

دهر1فىدهرمننظرةلمحتذ!2

1فامه.عجيبأولش!!ثيء

،1؟هذصلمصو1هذفا:ئقااعلا1

لجفيتبما.خبق!؟لتتي7كللأد

كهيركةبرفافنت2

كطوفاد.ليابسةص1تيو1رو

كغبهلأمم!1يؤ!ثكذللث2

هلح.إفى1لجاهحوذصجرصكما

للقدبسينمسعقيمةطرفةأذكما"2

للأئطء.هعاثرههيكذلمك

ثبدء1هنأللصلج!خلقت25\لصالحات

.1رللأدثرلشزور"1كذلكو

\،نسافىحياةإفيتخابئما)نعر"26ر

1لملحرلحدبد1ولار1و1ولء

لحيدبلبئقهـ11ولجنطة1وشميأ

للطس.1ولزتث1ولبت1دألغ!ل"ر1و

لالأتماءلث1يضرهذهجمع"

نجلإول.ثلخاطمينص"تخوللكفاو

ءلليقابخبقت؟خرلرطح1من!

تجلإولهمئشعصدصذعطوفي

لؤتهاتمئثلانقف!اء1رقتوفي

عإنبها.كفعصوئسكق"
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الحح!طوبيا7سيلااجماالجامكد10

1لموتولجوخ1ونعزذ1و1دد"

لليظب.خيقتكلهامذه

لأفاعي1وبلعظر1و1لعبع02\فيبئ

1ل!ثزينلإهلافي1لمطقنألعئي!1و

عنعوبتميعنتعنرخ

لحاجة1تسغنعءثوقعت1لأ!عننوعلى

كبقته.لاتتقدىآوبهاوفي

1بلىءهنذ1شقر"!1ى31فلذلك

لكتاب:1ليتثدؤوتاظ!ثو

!لحة1لرتيأعطفىنجميحأفى3

!جمها.ليطتجةكل"يشد9

1"هذمنشز1هذ"2!*ئظفى:

وعيه.فيئسعنحسقكدءأهبرباخ

1هكغأثؤوبكل"ف!بكم1أنعثبدو25تلآد

لرت1\سغ1كوو؟ر

ا!جهالب!نظلة

24 Ar:المبدأ:

معرطسعرصف03:-'5

ثانويةولكنهاعها،غئلامهن31-34:

المثاليالكاتبوصف93:

مكلومات

,tekton)ولةأمماس!أليعننانيةالكلماتتعنير27الآيةبدايةفي-ا archi- t-عامرا

،رعيسعنعالحدأد.وحئالبتاءإكأيضأتشيرعرلكنهاالنجار،إلىعمرا(عررب

ص!1(.k)وله،عاملأكان6r:مربحسب.

الاسرائيلية،الحكمةلكرراحكيم"(،1)حرفيا:ماهر"منهم"نرب31الآيةفي2-

إلا3(.31:خر)راجعالتصرفرحسنوالمهارةالنجاحفنشىء،كلفبل

كالكتبةلاك!وتيينولاقضاةولاخطباءليسواالحرفيينهرلاءان

r4)آ -rr).
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لححمةا-طوبيا-خسيلابنا-مك!لجاا510

اسفل!

كمالىالردهأكتشفوأ03؟23-الآيأتفيالموصوفةالخصىالمهنهىما-1

الخليقةيثتتون."لكنهم34:الآيةححيغةتفهمونكيف.الاربعةالمقاطعمنكلا

011؟0.الابدية

ابنيتحدثكبفلاحظوأا؟ا-ا:9Tفيالكاتبنشاطاتبالضبطهىما2-

المسكونيةالترجةفيا93:ب-34)38:المقدسةالكتبعنعناسيراخ

(.المشرقداروترجمةأورشليمطبعةفيا93:تساوي.!.ه.+

،جهودهإلىتنسبالئتلرن،الكاتبصفاتفيتمتزوا،انبامكانكم3-هل

القة؟لدنمنمواهبهىالئوتلك

ةءللقلاتلىاملللا

قيمنواضحاحتقارمرضوعالهيقلينيأالعافيالدويةالحرفا-كانت

اما"،الفضيلة.مممارسةلهتسصحلاالحرفياحياة1ارسطوإلىفبالنسبةالحكماء:

الثانيالالفومنذ،مصروفيوالعاما!.الحكيمبينمفارقةجعلفقد،افلاطون

فياما(.الجرفهجو:أدناه)انف!!بالحرفييزيهزأونالكتبةكأنالميلاد،قبل

يبنونالذينالحرفيونئعتبربل،لاأليدوقي؟تقديرللعملفهناك،المقدسالكتاب

ادلة.بروحئلهمينا(ا-ا31:)خرالخروجمقدس

(8:ا9؟امز)راجحبالتورأيتاهون،سيراخابنزمنفي،الكتبةكان2-

نشاطهميكونانئعقلهلولكنويعفمونها.ويدرسونهاينسخونهاالتي

في)وهمالأحوالتجسب،فالكتبة؟عليهيحصتدونالذي.مموقعهممحصورا

:12)مروالجماعةاللنمخدمةفي،حقيقيوندينرجالهم(،علمانيونغالبيتهم

)يوالشعبتحتقر1(0ا-23:)مئامرائية"1اكليريكيةزمرةاو28-34(،

:7.)94
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لحح!ا-طوبيا-غسيلااين-كك!لجاا510

يكونانيجبالشريعةتعيمهمانإذ،يدويةمهنةالكتبةمنالكثيريمارس3-

الكبيروالرايى،r(:اA)رسلحائكأكان،المثالسبيلعلىفبرل!،مجانيأ؟

ينعمونكانوأآخرينكتبةأنإلا.يسوعمثلح،(kt)ولةعاملأكانثهعى

:1،لوراحعبالاخيل،والمبثرونيسرعكان)كما.ممعوناتأوبالفيافة

والرأحة:العملبينالموأرنةبشأنالجميعاماممطروحأالسؤالويبقى4-7(.

محررةتكونااحرة1اوقاتلهتتاحأنينبغىألااحكيمأ"،1المرءيصبحفلكى

الأحد؟ثمومن،السبتمعانياحدهوهذاألي!ر؟ومتعبةئلزمةأعمالمن

والأبايال!كمة

15()حك

..؟فنيثأفي!نأنيةفننئث!فاانفايغالثهفماالئثفاراخدتف!9اثنئفرفرافثي........:

:الذيايمانهعنيهـوديحكيكليكترقا.ء.-05الكاكلد9حدفيالاسكندرية:

طويلأ؟تأملأيكذالذي01الفص!هذاوفي.الوتنييتايماتعد!ىمميصطد!ه

بالتالي:تمتنناالنم!هذاوقراءة.يسقيهـكلاتدوتالآباءيناريخيذتمل،الذروجحول:

؟ابجر؟حالنيويتببمبمريمبددةقلإإءةمبق:

خلمق1ؤليعلىمفرتلي1مي511

لطلغ1؟لي

وجعد\خيقتجعأ!1ق

!جمتهمننقأته1و

كل"لثتىء.يتشنط!علىثؤة1كطة1و

vا I

كقهفيظاأكنها1رتد22وول

أظه.بهتللآي1خنفههللث!لي

بسببهفي!1يأرفاطل!1كقز!"ولظ

فخلفتتظلجكمة1عاد!تي

خقر.بخش!بب!13هدتي!ذ
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الححه!-طوييا-سيلاخابن-الإسك!510

هطلعثر+فأخيزيت1على1يلامغأجمغتن.ولظ

16بدصثت1كهـفي

1!ة1طمبالاجمبو!نته

قذه.صلوحنانهمن1ثؤىخفظتهو

ثبادت11نقذتلي1هي6و

د3رلكاثز1هلكصنظ

1!لطةقرين!1ط!بئكافىو

لخفى.11لمدقعلى

همهـثرعلىللعثلادة!ك1لهتز!ولا

د"خافىهنهايسطخ"ةهقفرفئ1ر

1نه1ؤليينفبئلا1ثمريثمر"فيلهثو

هلحوعمودنجن

تؤمن.ايتفبرتذ!!1ثآنجغ

لجكمةعن.11طدولذين1"و

قعيرفهعد!علىفر!هميقتقمرا

قى1

كر\فيللأجا؟1كولزولكئهم

يحطليتهم

كثزإلقم.جمتطديستطعودلاتحمث

خدآفهاأنقذتلجكمةليهن:91

أتإلهم.من

1طدبئبىرت1هذتيلئ1وهط

شئالأفسقيمة1يخعهغفتبمن

قعيرقةآتتهو1ثذملكوت1رتهو

1لمفذئطت

ثمر!1عطله.وكئزت1ثظبهلي1مخختهو

III

وأكتتة.ئضيمالميهطمحعلىوئصزته11

لأين!1ل!بخيروخمتة1ظ1كدمنروقة11

شذيدففىليذوخكمت

ينأتجدصرهيفوىvأ1يخعنم!صاكي

كد،!ثىء.3

؟عوهلذيبد:11!"فيافط1وممط

هعهولزئتطظيئة1هن!ذمتلتهب!

لحئث1يى

ثقيود1ليتفارقهوأ"

1لمئلثفيفىبصو1تتهحى

ئتشلطيى1!لؤلذين1علىوبئطافى

عليه

عي!ه3يأخذو1كادؤلذين1فكذبت

1*نجذ

9؟نديبماقخدتتة1و

ئقدسأث!1نقذتلميئ1وهى15

ثيهاجمبلاود!يةص

ففيمالم!1فةهن

ي!تتئفئ!!تجلإوخئت16

1!قبخوهوبينمرثف!تتفرو

إياث.و

1تإلهمبئ1لؤلقديس!1تيجزو!1

كثطراوهدصهم

ل!لا!1فلجأفيلفمو!نت

لي.1لينجو؟28وفيذ

يأحر11لتحرصبهمتتجوصو
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لححمقا-طوبيا-خسيلاابن-م!ةل!ا510

1به.كزيرصبهع1وجاذت

ثأغرقتفم1زخم1عد\ط9

ليما!.1عمالط1هنقدقتفمثغ

\ل!دزين1شلبو1!لذلث!ظلإلا06و

ا!هالب!نظلة

ئتثر1؟يفاسثفدو1باجمك!1أشادوو

خقبفمل!1بدبحل!1ربدب1بذ

لحرس11فو\هثتختلجكمة1لأفى

لأطظل.1أل!يمتة1ؤفحتو

يقله،لممانحترمكى،النصلهذاتصميمأللمعتاد،خلافآهنا،نقذملا

الكتابجموامشالاستعانةدونومنالبحثقيالتذذفرصةلكمنفسحولكى

وردالذينالوأسع،بالم!تالآباء"،11أو،السبعالبيبليةالشخصياتعن-المقدس

النص.فيذكرهم

مكلومات

يوجزفعلا،04!الفاعل.ممثابةالحكمةفيهتبدوالذيالطوياالتعدادهذاا-

منالكاتبيتوجه-حيثالسفربقيةوسنواصل.والخروجالتكوينسفري

وفيالخروجفيالتأمل-التاسعالفصلفيفعلكما2(،0)آيةاللةإلىجديد

اليهود!(.وقراؤهالكاتبيعيثر)حيثالوثنيةمصروضداسرائيلتجاهاللةعمل

-علىعلماسمأكماعلىالسفر،كلفيالحالهيكما،النيرهذايحتوىلا2-

سفبرفيوأضحأستثناءمع)الجامعة(،وقوهليتوأيوبالأمثالاسفارغرار

لسانه،علىاقوالترضر!الذيذاتهزسيمان5(-؟.)44-سيرأحبنيشرع

الأولوية،تأخذالىالحكمةهي،المؤلفإلىفبالنسبة.أحمهيردلا9،الفصلفي

شهيرأ.كانمهما،الاشخاصمنذاكاوهذاليع!

213
http://kotob.has.it



لحح!ا-بياطو-خاسيلبئا-عك!لجاا510

الللفل!

ا؟اابرارأ11دغرأالذينهمص.ذكرهموردالذينالسبعةالآباءعنأولأابحثوا-ا

السبعةالاعداءشخعصوا؟لفالمؤنيعردبالأخيرينالأبويناهميةتقومتمعلى

للاخيرع(.عدواندكرفيما،للاولعدوئذكرلما

الئوالخروجالتكوينسفريمنالرواياتشخصوا،النصتفاصيلتابعةعبر2-

يكوقفقدبضيء،لكمتوحيلاتفاصيلمنأككانتوإذأالص.إليهايلفح

11(.للقراءة"مساراتفيأرقمادناه)انظربيبليةغيرتقاليدمصدرها

ذأته؟اللةإلىوالخروجتنالتكوسفرانسبهاصفاتالحكمةإلىالمؤلفينسب3-

والآباء؟إلتةبيز3كهذوساطةإلىحاجةهناككاشالماذا

ةءللقلاتلىامسا

البيبلية:النصوصحولنمتمدكانتمنحولةيهوديةلتقالدالمؤلفئصدىا-

،جأ،االآيةفيالمثالسبيلوعلىمجذدذ.قراءأتأو)ميدراش(ابحاث"11هناك

مثلمن،قاءنسلخلفها!ذيا)العنفأ4الآيةوفي(؟بتوبةقامالخاطئدم)1د

ا:س!ومااتفاحة1؟الميتالبسسجنوبفي)براكينج،ب7الآيةوفي(؟لامك

اسلحةعلىألاسرأئيليونأستولى)حينأ02الآيةوفي(؟فارغةولكنشامخةذصة

ضرباتأبرأزفيمتوس!عة،أخرىامثلةالسفربقيةوتعظيالهالكسيز(.المصريين

.الخروجومعجزاتمصر

ولكنهم،الوتنيرنأنهما:الكقارا11واالخطأة11معدائمةمرأجهةفيالابراريبدو02-

ا-هحكفيالأمينالهوديعلىيعتدونالذينألاشرارأليهودايضا

فيتعملى،الحكمةرنرى43(.27:مئانظر2،.ا-22:المثالسبيل)على

في،منفتحالسفروهذا.الخروجإلهغرارعلى،محررةبصفة،الاحياناغلب

صلدةيهودية!ويةيعكحرولكنه،اليونانيالفكرعلى،الثقاقيةتوجهاته

كبير.حدإلىوتقليدية
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الححمة-ثطوبيا-م!ي!اص!-انجأمك!الجا.15

الضروريةوسيطتهاصبحتاخكمةانحئجدأ،مععاليلالهالسفرهذايشهد

المسيحيونأبدىولاقد(.الموضوع:ادناه)أنظرالبشرمععلاقةفيللدخول

كانتالمثأل،سبيلعلى.السفرلهذاكبيرآتقديرآباليونانيةالاطقرنالاولون

)مولبولسللقدبسإلهاممصدرا(22-8:)7:الحكمةروححولالقصيدة

ليوخاوبالاخص3(،:1)العبرأنيينإلىالرسالةولكاتبc(-17ا5:ا

حياةومصدرالآبصورةهوالذيالاسنصنالكلامفي)المطلع(،الانجيلى

البدء،منذ،الابنيبدو12-9(،V:9؟:)28-27الحكمةغرأرفعلى.للبشر

إسرأثيل،شعبفيتجفى،معهخالاقأأممونهحيو.وحكمنهأدثة)كلمة(كلام

.الشعوبكلعلىثممنفيشرق

ي!التهرالدثلوقا

ال!زفه!و

(I)مبر،بل..في

هوكاتبآيصت!كيابنهفيهشخعتوجيهآدوا-خيئالمصريالكاتبدبج

38:سى)راجعالكاتبومحأسنالحرفيينعملقحسوةبينمفارقةبررلقدابضآ.

042-91 1 :.)r

لمف..شيء.يعؤرهلق/لقصر،لبوظيفتهكانت7لة،لمل!تب.

/ل!تجاويك!وط.يش!بههارض/لأعرلثئلا./لوفيئفأعنىكلى

فهولق.صغيربعلىكانو/بئحتى،/قحعةيتلقىبهو/في/،خب!ريم!ح

/لفوطةلمديبسيعوو
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لححع!.ا-طوبيا-سي!ا!ابئ-مكةلجاا510

مهمة./بهيهلعهدصائقاولا،رهامهمبجولةيقومنقاز/قطلمشاهدلم

/صابعه.7تونهصإبعلى/لعمل/لإن.!اسصانع!ضاهدتلكنى

و/لنج!ر./لسمكبيضممتبهرغمقوقدح،/لتمس!نحالبكشه

لافعمله.../لحقولىفييومعاملمق/كثريتعب،يحملكلبليطةلملذي

لملليير،!نضلمنوماولقته،فؤىيك!فحأنوعليه،لملتؤلفلجرف

مصاحه.يثعل/نعليه

مقعملدةاحجارمنهرلتملاوةجويئقبلملمجوهرلمتوصافغ

قدهقولمتكون،ليعوفيةعينترصيعمنيتهيوحينع،نوكل

ركبت!يهيىبشجاتؤيصاب/لضمس،مجيءحتىيجلس/نه.خارت

.وظهره

!ثإبه.كد../ل!ح!ياء.بينييشكانو/بئبالترلمبمفشىرو/نمخ!

/نه./تمهيختزو/لتقد/لفرنكلتيخرج/لذيءو/لهولم./لطينمقتمع!بت

بلطينىلمليوتررهةي!ؤثوهو.هاونيدوكانه!رجله/لطينيدوس

فيها.يسحقهالذممب

والبستافيوالجاروالبناءالحلآقملامحرسمقدالكاتبيكونالطبعدومن

السمك،وصيادالصيوراوصئادوالقضاروألاسكافيوالمحثطالقافلةوقائدوالحائك

القرل:إلىتخلص

/ل!تب،مهةعدلمماعمل،ربرونمقمه!ةف!كليسانطر،

لمفضللكفذلك،/ل!بة"تحسقكنتفينلملعمللمربهولانهزلك

/كئرهو/لدرسةل!حذ/ولميوفانلم.علينعرضت!/لتىلملهقمقكل

.لج!إل(،أبديةيستفرقىفيهاjlIرسهيمالملذيو/لعمل،لكفائدة

القديمة(مصرجكم:46العدد،انجيليةكراريس)ملحق
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لحح!دا-طوبيا-سليراخانجا-مكةلجاا510

اثيقاوثكمة

(7لقرنا،فارس)بلاد

الخامسالقرنمنذالقدىم(الشرق،41مدف)رأجعاليفانتيزيهودكان

العامحدودفيآشورئين،لملكينالشهيرالمستشاراحيقارقصةيقرأون.م.ق

بالتبي،ابنهأطلقهأفتراءبسببللموتوتعرضالطرد،الحكيممذاصف0.07

)طوتطلهاخىابناحيقارمنطوبياسفركأتبوجعل.ناداناونادين

.اليهوديعضهعلىوانعكسالاخابن.تجمتألقوهكذا1(؟ا-ا.:1f-22؟:ا

.الامثالسفربأقوالشبيهةمأثورةأقوالبالآراميةدؤنتالتئالروايةهذهوتتخلك

بعضها.وإليكم

/لذيلاله/ماماضغتو،رليطتصبمقلميىترغبكنتلمبئبني،ل!-

التضع.لملرجلويرفعلزدفعلململرجليحط

رجلآلمحعصارجليرىوحين،قريبهقلبفيطيمرفلمحدلا-

.مقرظلهيكونولالملطزيق،فيمعهي!ب!رفلايحتردم!.،شرير

/هرعكمومق،يده!ه/تركه،معطفكبخهد/بلملسرير/معكلمفي/-

/بدويررهتلتىماوسي!تيدلملعدلى،.كسر/لاله-ش!قشلملي

،.لم"3-53:مىجعررلم

/لسمو/تمقلحكمةلمل!ن،/لسمو/تلدمم!حظؤهنالتالشريةلمن-

جالسةوهي،ابذ/وائفا،طكةاها.نفسهاللآلهةثمينةوهي.ب!تجا

لثمافا.رفعسة/بقدلمربن.لأ./لسممو/تيى

النهرين(بينماجكم85:العددانجيلية،كرأريس)ملحق
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الحح!ة-طوبيا-سي!اخانجا-سك!لجاا510

رل

الفهي!عر

تنممالم4دث!ه

ذاته،أنوقتفيهو،الذيأدئةمعخبرةإلىبرمتهاإسرائيلديانةتستند

فهو،السصوات".إلهااايضأولكنه)عضانو-ئيل(،معنا""اللة-انه:ومتسابمقريب

الموبنين.حياةوفيشعبهتارينيفييتدخل،الآلهةسائرعنكليأمختلفأكونهمع

علىحقااللةيسكن"هلقائلا:صفىاورشليمهيكلسليمانكرسحينوهكذا

غلىمفتوحثينعيناكلمكن...تسعهلاالسمواتأتوحمرالسمواتان؟الارض

:8مل1)0011.فيهاسمىي!صن:قلتاسذيأاطكانعلىوالنهأر،الليل،البيتهذا

3. -.)VYلأن(،أ-9ا4:6)تثئعتدصورةكلتحريم:التسأمىفذاوعلامة

(.القدوسألاله:الموضوع9،ملف)راجعا.قدوس،الآخرذاكهوادلة

لحلمةا4ثع4ال!4لثخمةا

وتنووالجمالالنظامفيانمتجلية،الالهيةالحكمة3للإج.،.شخصتبعد.ا

مذفلياجعفي:9؟)ثلأدتةبنتوكأنهاعنهاالحديثيجري:اللأمتناهىالخليقة

شتفروفام4.2(؟)سىتنطقسيراخببنيشوعسفروجعلهاا(.رقمالنص،12

.(1-19.)خلثالتاريخمدىعلىدورهافيوتوستع)6-9(،.ممدحهاالحكمة

الفاع!ممثابةوتخقص،تشلىداليالخلاقةالقوةهذه،افةروحاصبحماوسرعان

13أش؟ا9-374:حزالمثالسبيلء)علىالحقيقي 1 0 : ir312؟يؤء؟،
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الحيئمغ-إبا-سيلؤابن-ينالإ510

وتعليموألانبياءالشريعةعبرئعطىالذياقةكلامشخص.الشاكلةهذهوعلى

:المثالسبيل)علىألتهروحغرارعلى،ويخلصيخلقوهو9إ؟16)مزالحكماء

للحديثاليهوديةاللغةهذهوسئ!شعارا-16(.18:4حلث؟ا1-55.1:أثر

.القدسوالروحالابنعن

لةليمادلايثملهداليملهفد:ثحةلطاا

كاهناأو13(ا:)حجنبيأيكونقدائرستل؟بالعبريةملاككلمةتعى

.ا3:ملافيشرشلىاوااملافيا1الغامضةالشخصيةتلكأيضأاو7(2؟)ملا

ويدخلاللةيعملبوأسطته6(،:ا)أيلته"ابن11،سماويئرسلالغالبفيرلكنه

ويترلونالملائكةيصعدفيهاالتيتلكجمالأ:ألاكثروالصورةالبثر.مععلاقةفي

أروأح11:فهوالافضلالعريفأما(28120:)تكويعقوبادلةبين،السقمعلى

انهم(.41:ا)عبرالحلاص"سيرثودت.الذيىاجلمنئرستلون،بالخدمةمكلفون

طوه5؟ا:9ملاا؟ا-89)تكاللةاصدقاءحياةفيبشر،هيئة،يتدخلون

بصفتهم،الاعتياديةاضيفتهموعلى3(؟ولelos)اليرنانياسمهمويؤكد12(.و

المقدسالكخابيدكرولا.شخصيتهموليس،رسالتهمفالمهم".رسالةاحاملي1

ملائكة:ثلائةسوى

،91:الو2؟9:1)دأالنهايةزمنيعلنالذيوهواللة"(ابطل)1جبرائيل-

.)26

:)yرش؟ا01:3)دااللةشعبيحميالذيوهوا(أدقة؟امثل)"قنميخائيل-

-19).

1(.1)طوالشفاءوسيطوهو"(يشفياللة)11رافاثيل-

:22)تكالربملاككلتبارتيأحتتحدثالقد!دةالرواياتكانتلقد

أدئةحضورعنالتعبيرفيطريقمهاتلكوبهانت2-22(؟230:خرا؟ا-2ا

بعدوصن13(.)قضمبعوثهوبينذأتهأدتةبينالتمييزتمفضيئأ،رسيئأالخظور.غير

91v
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لحح!ا-طوبيا-3اسيلبنا-مك!ال!510

الشر(،إلهمقابلآعورا-مازدا،الخير)إلهالثنائيةالفارشةالديأنةمنوبتأثيرالجلاء،

الشياطينوعن(12:15)طوالملائكةعنالحديثفييتوسعونالبهودراح

32:)تثبالشياطينمشخصةالوئنبةالآلهةاصبحتومنذئذ3(.8:8؟3:)طو

المنحولةأليهوديةالكتبستتحذثو.والبشراللةأعداءوهم37(،:601مز؟17

والبشر.أيثةبينءوسصاإبصفةالملائكةعن

لى!لليفاقلثدةا

نالىال!ال!ثيف!

الب!ئائبةإل!العبزيةمن

لملسكؤلةصنفىليهونس!ه!التةلملمنيققدسيبهدولملا!صن

مقصرىو/حد،.جسهفيجمع،وفيما.لجميعلملخر،فهاولملحكم

وطزل!و/لزو/)جاتو/لسلوكإت/لختؤ!اتوجوومازتجاجقه،كل

/جمعلملع!لم/وينظرو/دإن/لجميحأمر،/لمحبةكأسفيكطلملعش،

كلولب،يرنايخافأضل،/نسانكلييرر/و/ن،وطنهمنهوك!

)بلوتارك(.بربرتإ"شرير،/نطن.

ناتادثضا

مندو-اوربية،لغةاجونانيةفاعقريتها.لغةولكل،النغةمنتبدألقافةكل

نرتختلفيةف!صلبئبالتاليتخضعانو؟سامبتانلغتانوالعبريةالآراميةبينما

الشرقفىأسد،اسيةااللغةكا،oine)العاميةأليونانيةأصبحتماوسرعان.ا،ختلاف
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الححمه-طوبيا-سي!اخنجاا-مك!لجاا510

مرموقة؟مكانةمنعليما!!انتلما--الرومانيةالامبراطوهـيةكلفيثم-شمنالادق

كاتتالاسكندر،بعدومنالابجل.أنتشارفيكبرىأهميةذاعاملاذلكوصيكوز

(،الملفهذافيالمقدمة)راجعأليهوديةالخصوكعيةعلىجدأقاسيةالهيقلييةالهبصة

اليونانية:إلىالمقدسالكتابترجموا،الثالثالقرنومنذ،الاسكندريةيهودانمع

الحبعينية.اتءجمةافا

نانبذالي!إلىانعجمريةمنالانتقالقبلكاتبلتجيرأتضرورةهناصأوستكون

"إ"إتدتجلإذأله،يعافىمالهأيسيةإء؟ابالالفاظعنةرمثرماالأن1:اسك،:114،اب10

وأذميةهرا،المثالسبيلعلى،العبريةفاللغة2(.1آس!ساخ،ابن)مقدمة"اخرى

الضجيجعبرهامةاوضاعأترويانها:بالرمزيةتتصفمأوغالبأصور،وذات

إ.قبصا-بامتسههـةنانيةاليوالاغةتبدوالعكصمء،وعلىالثرقية".11وإلمبالغاتوالالوان

.ثازا،فىتواشت!-ء!اكر!؟ةيمتحاو،إؤتىقشتفحشىربزتداف!ا؟بئ!ضوا!خ!ثإ،!ز

ال!ق!بهاللحافأؤيتانا!

الكائنعنالحديثفيخاصآدو!أالر!يخةفيالاختلافهذايلعب

!إف!ابا(يالبشرالتض!!-:ب،يةاالع!برابول!لانتروازظرفخى!.ذ،ءرثإا

"--أطتاوا!تعىانفس"(1إلىخصا!تر-مت)وقا-"انيفيش1ات!لا!.من!هشنم

يضاةبوسنولكصط.تهإراسوورتجته.طشاعره،الحىالشضصثمومنوالنقس،

أءبم!7أاتىلحم(:إلىخطاترجمتأ:قداباسار"1هوالبشريالكائنبانالقرل

العكم!،وعلى.والمرتبالثنر.!بوعأمحدو-أ،ضعيفأ،بكونه،برمتهالبشري

-أمتنف-نصا!ذياالرو.5يئ،النقس9الري!!.مم!ت"رواخ"،الانسانفي-ررته

المرتلحهفأيكاستعادها،فإن:اللةمنتأتيروات،11اهـ11وهذهوالحركه.وأخياة

إبسد.ا،اإتللتعبيركلمةالعبريةفيجدتو،هكذار3(..2-401:9)مز

زالروحى.الجسديبينتمييزعناكليى!وبالتالي
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الححمد-طوبيا-سيراخابن-مك!الجا510

تجعلفهيالثنائية":11إلىاليونانيةالانتروبولوجياتميل،العكسوعلى

c)شح!:النفع!(soma)الجسدبين،والروحالمادةبينالتضاد (psycفعلكما

يحتجانسوىاليوناقالانسانسعبوفليس2(..أ-9)8؟الح!صةسفركاتب

في،الموتلأنذلك32(،،17:18)رسلألاجسادقيامةعنحديثاحماعهلدى

ومنذ.(sema)قبروكأنهيبدوالذي(soma)الجسدمنالنفسيحرر،نظره

:3)حرنالفستادوعدمالنفسخلودهوالاعلىاليونانيمثاذكان،افلاطون

العبرىاصفهوبماويقلبيعترأناليونانيالمفهومهذأبوسعوكا-23(.2:-4؟ا

بعدئذ.المسيحيئالايمانومفهوم،التقليدي

ائبآآ

طوبياييفر

بعدمنcنينوىفيالمنفيالجليلي،الشيخطوبيتهوالروايةهذهبطل

يهوديةجماعةمن،الواقعفي،أؤلفهذأويأقي722؟جمامالسامرةعلىالاستيلاء

-وقدطربيتالشيخانكيفالروايةهذهوتحكل2...عامحواليفي،فارسفي

تحرراقد-مراتولعدةترتلت-سارةاحمهاشابةامرأةانوكيف-اعمىاصح

.سارةمنطوبياالشابؤواجبفضلمصائبهمامن

بنيةذأتهيأليوناني،نمئهافيوخفظتبالآرأمية،ائفتادحطالروايةهذه

نأوبوسعنامنها!انفسنانحرمانالمعقوكغيرفمنجدا:لذيذةوقراءتها،جيدة

المذكورين.للأشخاصعائلةشجرةنرسم

القرأءة:عبرمتابعتهايمكشالىالموضرعاتاهماليكم

المؤمنينبإنقاذدومأتنتهئولكنها،ابرزمنفيغائبةتبدو.الالهيةالظية.

عميق.لعليمفرصةالعقدةتصتتومحكذا.مصائبهممنالحقيقيين
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15
الححم!-طوبيا-لي!ي!اخانجا-مكةلجاا.

يرافقالذيموهنارأفائيلوأفىا،كالبشر؟حياةفياللةتدخلعنالملائكةويعئر

كصااليانأين،فعلإلىالويلاتبعضتشبوبالعدس،.الشابنلوبيارحلة

إخراجه.ينغئالذيأزمردأوسمعالحالهى

صلواتذاتهالوقتفيانهأ؟الفعلىترافق:الحمدالاستغاثة.صلواتكانت

الصلواتهذهإلىدومايح!غىوالله.المقدسةبالاسفارومعجونةشخصية

ويستجيبها.

مئجدأ،راقعى/بشكلتنعكسى،نمرذجها،طوبيتيجحتدألىاليهوديةوالحياة

التربيةخلالومن.(،..اغوصلوات)صدقاتاليهوديةالشريعةممارسةخلال

)محنهموالآباءأيوبشاحد،آذفي،تشبهطوبيتوشخممة.لابنهيقذمهاالئ

رزواجهم(.وثقهم

اليهردية،الهويةقلبفييندرجلانهالروأية،منالمركزفيفهو،الزواجاما

والتضامن،المختلطةالزواجات)رفضالشتاتفيالعاثشيناليهودإلىبالنسبة

ال!جير(.الأصري

بملا

11ت!دينىيدك11

طغرفتىتتيشبز؟!تث

ثافكا!يئعيبماهنقطت

نجميح!طرفيو؟فحت

ورنيعلى1لكلاأيكوفى"قب!"أفى

طؤفعتيفدآ؟وبن1ءورهن5

(أ9T)منر

رقياهيخ!سيعرنمحت2

يع!ييوحز!كاليقد!.ت2

كئةعري؟رب19نت

يدكعليستجغلتو
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لححع!ا-بياطو-خاسيلنجاا-طكدل!!ا10د

كة.1دد1فىهن1رثغطاقطثؤقغجيعث

ءصص.ءأ! جهك؟وبن1هرب؟لنوجكروهن1فىهبين

طمر.طتتت1لامو1هثوىفيكئخدث1فى9وفكفأنتلمشط؟1إفىعغدلث"إظ

ئحر11ظمىش!:ثوثفجبر11بخحةلثصخت1!فى

ئمكئي.صيمينكرلقذيبئيذك!إئف!أ!ففناك01

حولمط*1للر"ر"ولر1وليكقلظلمآ1؟لغطثيلخث:و؟فى11

ىلعفاو.لي!ل"ستيذ1وظئمآ!جمندرتيستلظثمة1خعى2

ص?ص"ص..12

1هى.بطبنفي!نسجيىكيماخمطكوقلمدي11نت

أعطلك.عجيبة.فأد!هت!تأعجزلأنكاأءثد!"1

عليكجمظميقخف1115لمعرفآحقتعردفا1نتننسي

فى.إ؟ر11!فلليلثطرزولخفاء1ليعئيدثجر

.،ءء".?.16
وعؤرتلإول،جمغ"1يمتسفركوبجنينافيكتي1ر

وجد.ب!1ن

عها\.جممولأكثزت!وىحطك!أفبزأعغت1روسالجغ11!

.1ل"هعك!1!لا\دع!قظث1وإذ!للر1علىيذفنزا؟؟(كثف!"لأ

لدف!،1!جافى!؟عي1؟لغلى!!ئرلسز1"تقتليتك!11\للفغ

ء.ءلذ06
بائكا!كويسخفوديذكررئكبالمكيرين1

21؟لآ"
ميك؟رفق\مقت.\ابخفيضيكيثر؟؟ليحق.31

1ء.أعدلي1ومط!وئغفعابرق1طبرإلغففم!لني

.هللفقير13
هموميعرث1رإهتحني.عبرف.قلى1و1سبرنى!1

فيتد.شيل!11هلإليوفي3شبي!-سو؟يننظر.هل9"6و

إشس-ء*واحش.سعادةوينبوعئثتضئنأنورأبصئنهئعاش،اناللةحخحورسعبإ(ا

الإ-منيمنعنااللهانالناشليإذاش-اد،الوصأإشا-يداحيانأ،،يفحأقأ:لنأ

العهدلعا"ةءانألواكئحح"3،حبكقفيالحالهىفكما.السعادةوفيرخنا

حنهسرةفيالعيش!ك!يفيةتعفص!الصلاةهذه.ائيلإسربنوجيدأيعرفهاالىإلزاماتها

18(.و1.الآيتينفي،اةوتنجعدما)وصتيسوعهثألعلى،التة

،؟2
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لححمد.ا-بياطو-نماي!يلابن-مكدلجاا510

فعرفتين"ستترففيقدربايا2:1-61(

11 : 1 -2 Vوجهك"مناهربانيمنيفا،؟مكانكللقانص

-1311 : 1 A11علىافكاركاصعبماخلقتين؟الذىانت

91'1-f:،الشر؟11فاعلىتمحولاإذن،"فلماذأ

كلعلىقادرفاللة.الشرع!أرالاخير.:القسمفيإلاالجوهريالسؤاليظهرلا3(

قدير.ذلكعلىوهوشرار،الامحويرففرذلكومع؟عنهيغيبشىءولاشىء،

تتجاوزلاالمزقرحكمةاننرىوه!سذأاعداءه؟يقتللاالذيالإلههذاهوفضن

فيالمزمورهذا)راجع73مزو-5-ا:21إرايضآانظر2(؟1)أيايوبجكمة

13(.ملف

اللةلكونسعيدانهالمزمور؟هذاكلماتلأبيهلبقرانيسوعبرسعكان4(

ليقينه،باطمئنان،حضرتهفييعيثىفهو.تامةبنويةثقةوكله،المعرفةحقيعرفه

ماكانوأ)يهودأالخطأةتجاهكراهيةأيةيغذيي!تلمذلكومع.لهايدة.ممحبة

ينظرأنه.الشرمنيحررهمكىمنهميقتربكان،يرفضهمأنوعوضوثيين(؟

ناإلىوقدعوآاللةصورةعلىقخلوقافريذذ،أعجوبةبصفئهمنهموأحدلكالى

مثله.نصليأنعلمناوقدللآب.ابنايكون

...
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االل!!

إا!الى!ه1ا!ا!ن

-!!!!إا!

لحئوىا-

دل!ه!و1فىلكبرو1لاسكندر1من:!!.

نصص:.

،،":'،-\1:هك)1ليهودية1لثورة101

1،2لأدلطر1هنجيقببرلمعظيم1لقمعا\201

لا،1لأدلانسافى11بنس.

13،-11لأيهوليفانا1وديتيهو،.

1طيلينيةةلسيطر1:يمالصقالنم.

باقيهةلإلمحافى1:ا!وضمم.

1هة؟1؟ينددية،ليهو1:قيثةللفادسؤ!.

ست!1سفر:ةءاللق!.

16،)هزتيي1لمؤهنيتركلا1!ة:!ة.

?22

231

136

1 ti

Iلا،

Not

255

25لا

915

925
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المته!!

هيووديىالىالإيعكندومن

.الفرسسيطرهتحتالادفىالشرقأصبح)953(،قورشفنوحاتمنذا

مقدونيةفمن.التاريخفيانقلابأاحدثجديدفاتحهوذا،قرنيناعقابفي،ولكن

حئوبابلومصرفلسطينوأجتاح33()الصغرىاسياعلىالاسكندرأنقف!

ولدى.العمرستوالثلائينالثالثةفي323عاموتوقي327.عامالهندحدودبلغ

الرأسعة.امبراطوريتهقوآدهاقتسمموته

!لال!نيقاي!هد

تركواالذيناللاجيونيحكمهاكانيهوديةجاليةاكبرمصرفيتوجد

يتمتعونالأ"سكندريةفياليهودوكان.ألاستقلالمنشكصلأالدينيةللجماعات

ترجمةالىالحالبهمبلغتوهكذا.الثقافيةالحياةفيويشاركونبه،معترفبوضح

اصبح،الترجمةهذهوعبر(.السبعينية)الترجمةاليونانيةاللغةالىالمقدسالكتاب

مرفوكماشكونالانفتاحهذاا-إلا.جديدة3حضارعلىمنفتحاالمقدسالض

اورشليم.يهودلدى

الث!نيمهلييناللاالمحاببمذاي!هها

السلوقيينولكن323،عاممنذاللاجيينح!صم.تحتفلسضيئكانت

نجئالاستقلالمنبقسط،حكمهمتحتاليهود،وأنجتفظ00.2عاماحتلوها

1عامتفخرتانطوخس،تعمنبوبسببالرأبع.انطيوخ!قدوم `IVثورة
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ستيوا-دينيي-لانيادا-بيوني!حاا610

نااليهودأستطاع641cعاموفي..الم!سابييهوذابقيادة،الح!ئيدمالاتقياء،اليهود

منوحمعان،يوناتاناخواهخلفهيهوذأ،بعدومن.الفعلىاستقلالهمعلىيحصلوا

ا،2iعام،لنفسهحمعانوسيختص؟الكهنةعطملقبانتحلاوقد،بعده

الثرارنسلمنالمنحدرونالحشمونيرناما.والع!كريةالسياسيةالسلطئين

اصبحتومنذئذ.الهيللينيينالملوكمثالعلىطغاةاصبحوأمافسرعأن،المحررين

والتورا.المميكلمنلهم،جاذبيةاكثروالثروأتاالسلطة

الىوانقسامانفجارعنالسلطاتفيالترأكمهذ!مثلوسيتمخض

بترأكمالأعترأفالمتزقتيناليهودبنجماعةأبترهكذا.متناحرةجماعات

انهم:منفصلةفرقةوانشأتاصعةالمقاعلىفأقدمتالحشمونيين،يدفيالسلطات

معارضتهاأبدتاخرىجماعةوهناكبعد(.فيماقمران)وسيسكنونالاسينيون

(.المنفصلون)-الفريسيونانهمملوكآ:اصبحواالذينالكهنةلعظماء

سيزداد،الشعبعلىتأثيرهمانإلا0،9عامتىالكسندرالملكوسيضطهدهم

وتصبححمعانكهوتستساندثالثةجمأعةهناكالعكص،وعلىفاأكثر.اكثر

الصذوقيونانهم:اطيةألارستقروالطقةالكبرىالكهنوتيةالعوائلحزببالتالي

(.الملكداودعهدفي،صادوقالكامناسممنمشتق)راحمهم

ما!يالى.4ااثقاالا

فلسطين.الروماناحتل،والفريسيينالصذوقيينبينالزاعاتغمرةفي

هرقانساقامالذىوهر.الهيكلودخلالمدينةعلىبرمبيوساستولى63عامففي

اعقابوفي.الملكلقبدونمنولكن،للشعبورثيحمأكهنةعظيمالثاني

ناهرقان!،معالجحالف،آدوميةأميرأبناستطاع،ألاخوةبينكثيرةصدأمات

الذيالكبيرهيرودسانه:الرومانمنوببركة،ryعامالحكمعلىيستولي

بناءإعادةفيالفضليرجعوإليهلروما.ئوالبمفة.م.ق4العامحئسيحكم

قتل،216:مئبح!سبالذممط،وهو.والقلاعالمذنمنعددوتشييدالهيكل

.يسوعليهود:آخرملكبينهبمومنلحم،بيتاطفال
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ستيلا-يعودين-انيالا3بل!حابيونا610

الض!ق!ا

الي!وديةالثووة

أ:41-2:48()أطظ

التورةةلروفعتينتلد،-الاولالمكابييتسقرطابعا.النم!فايئهننن........:

*زو!:اسمم)ومكنىابيفانيوساانةايوخسااليونانيالملكقرضالقد.اليهـودية:

الىالقرارهذايؤديوكاد.اليونانينيتواكيانةالثقافة،مملكنمعلىلخلى*(،قد:

يحملوااتمثنيا،الكاهتبقيادةاليهـود-الانقياء،قررلذا.الي!وديالديتنهـاية:

آبائهـكل.ديانةعتللدقا!السلاء:

حد\1وجمعألئعط1يكونوطقكئلامملكته1فىنطيوخ!11لملككتب1"و

منفىكصرو2"و1لمنر.لكلامبأسرهالأهم1فأذعنت،شتتهحبما1ودر1كو1"ويز

كتث1لملك"وأنفأل!نت.1حزهة11سظحووللأمظم1فذبحوبإدته1!خو1ير1!ر

1!فهم،عنكريأ1-سئتطيتبوأفى1يهوذوفدفى1و!فيمإفى!ئش!إلديعن

تيلئبو1هةحز1ويستبيحو1لمقدسعنلشكيبئ1ولدتيحة1وقت\لمحر51"وئبعدو

لأعشاحوهعابدوهياكلهذإلح1!"ريئو،1سلأقد1و\لمقدس61"وينخسو1لأبد،و

بكل"\نفسهم1ويخحضوقلطبينهم1كو"ويترلئجسة.11ناتلجو1ولحتارنر11ويذمجو

.عقتفمىيعم!لارهن05لأح!!.1جميح1وييزو\لثمويعآ1ينسوكي98وقت،نجاس!

1قبيىهر1ف؟بئد!رهاومملكت1فىكله1\لكلامهذلمحثلكتو51ئقتل.1لملككلا؟

فىفيرإليهمفانفممت51كل"هدينة.لي1يذبحوبئد!1يهوذهدفى1ئرولمثعب،كل"1على

ثل11؟لعرلختماو\و53لا!عق.1تلكفي1\لسرفصنعولسريعآ،1نبذبقكلصثعب:1من

يه.11ه!دثزؤكللي1فيلئ1فى
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ستيلا-دينيحو-لنيااد-نبيولمحاا610

تجىلاربير،1ولحاهسة1ر1لجةلسئة1ليجمس!منعسرلحاهس1يوم1؟هوي!

كل"هن1يهوذفذرفيمذإلح1وبنو1لمحرقات،هذبحعلىب1طز1لثتعة1لملك

جدوهوهاو56لسأحات.1رفياموت1ب1؟لوعلىلتخور1فىئحرقو1كالؤو55ظجآ.

1ولعهد1منسقرعندهو"جدمنكل!هوبانجآر.وآحرثؤهمزفؤهلسريعة11سظرهن

جمحفيشهرلثهرآبعدثؤئقمئعملود1كالؤر158لمللث..لافرئقتلكادلممريعة،1يئح1

كل"منلعسرين1ولحاهس1يوم1وفي156لمدد.في1لمخالقة1لأخولإنن!في1ئياميمدلإسر1

لامر1.لحقتفى\،كالؤ6و0قات.لمحر1مذبحثؤق!ثذي11لمذبحعلىديذنو1كانو،هـثهر

!اعناقهن1في3.\طقالهق2ويعلفوفى61،ختن؟1ولادهننى1ند1لنساء1يقتارفى0\لمثآدر،

ختنوهم.ثذين1وقاربهن1إلفماويقتلرد

يأكلو\لاد1علىنفسهم1في1وعفمو1عمدوئيل1إل!ر!كئيرين1فىيخر،6

قماتو\.،1لمقدسلعهد11ئدل!ولاوبالأطعمة1يتنخسوللأت؟لمو1نفعو1ر62وئحسآ

شديد!جد؟ننممث1نيلماسر"6وحل"على

يويطريب،بئمنكاهنوهوممعاد،يوحنابينبنقثظقا،1!يماول!،تلكيط21

1لملفبيوحناوهمبخير،خمسةلهكادو2.مودننفيوأف!1و!سيحهنوخربئ

1ل!!1!و15لمكطبي،فىئقالثذي11؟ويهوذلطئععئي،1فىيظلفذي1ممطفى3وبكذثتس،

هنئع!نح!!أى6رت!1قول!.لهيإلثذي1ويوناظدفى،11ورلهئقالثذي1

ومخطملثبيمخطيملأ!ى1و؟لدئث!لىؤيل!قافى:وأو!لثليم،Vsيهوفيت11لمئكر

1فى1لمقدسوئسلغ1ءثأعد1إلدي1فىئتسلغ1لمدينةجالسأوههناوأبقى1لمفدئسة،1لمدية

1!أبنب؟!لدي

د4يلكرجلهيكلها1مسى

لسمئي1فيجمدهاآنية1يخدتهو9

لسأحات1فيطقاطا!1وفتل

لمعطو1بسيفب1وففلفا

فلكهامنثتترأأفآ؟ئة.

غنإئمقا؟تسئبوا

عنها.ئزعتخلاهاجم!1

أقآعمادتحزةكانتك1و

لأمم1ودثسهاتدفرقدوجمدناربهاءناسنا11قدإدط12
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استيل-ي!دينلنيالا3المحابيون110

يو!؟*1بعدنعبشفيغ

شديدةمظحة1ناحووبالمسوح1ومخزفوثيإيهموبنوهمتفومزق-"1

هدينة1\فىقدمود1لا!تد1علىباس11لئج!رر1لملك1!سلهمثذين1وإفى15

على1جتمعو1وبنيهمتيالكننيل،1سر1منفىكثروعيهمفأتجل1016هودين!ثيأبحو

هذهعطيم"يط.لثهر،فيم!نت*1قايير:مثتيا1وخاطو1لملث!سلفتكلغ!11د.1نفر

لأمم1فعلتكما1لملث،1هرلتنميذلأ1ؤنت1فتقدم1وللاخوة.1وبطلنوفعزر!1لمدينة،

أعدقا؟منبيتك1هلونت1فتكور1ورشيم،فىبقيرمن1جطفى.يهومتوركلقا

يتبمومثظفأجابئ92*.لكرة11طدإلاولفغة1و؟لذهببنوكونت1آوئكر1لملك،

عنأح!كل1!تدوهلكه1!دفيلئئ1لامم1جمغ1لملكصأطاكمتوإفىإنهودآ4:عظيم

لنافحاشى11إلاننا.عهيماعثىنسيرخولتي1ووبيئفلأظ15001مربأوغىورإلاثهدين

أوينةدينناعنفنجد\لملكلكلا،نسمحلن12!لاحكا!1ولئ!ريعة1نزك1فى

طافرين1جميحععوفىعلىرجل"يهودبتقدآلكا،!،11هذمننتهى1ولمأ23؟يسرة

ذلث،متبرأىفلفا"1أهر"1لملث.يقفميكمامودينفيئذي11لمذبحعلىيذبح

علىوقتلهعليهلؤئت،يعةللشرمخ!توغفمبآة،خقؤتعش1روةلغيم1ثيهظ!ت

وهدمللإنح،1علىيجبركافىلذي1رخل!1لملكإلغظقتلنفسهلوقت1وفي125لمذبح.

1لمدينةفيمتئياصاحو!2.سالوبنيبزمرفنحامر"كمافعلللسريعةوبنار116لمذ.يح.

".ئيو!1فيخرجلمعهد،1وحافط"علىللشريعةفرقنفئلاعطيمبمعوئي

لقم.طكل1لمدينةفي1كووتربل،1إفىوبنوههووهز!ب

هناك1لئقيموقي،1رثعدفى1يبتغودهفنلرية1إفىكث!وفىلزفىحينثل!92

بفى"1لملكر21دأخبر.عي!همئمئتلشزور1لأخ1شيهم،وهووفؤهموبنوهمهم"

قد1لمتكلأمزلظقفير1منرجالأ؟ق1وددمدينآفي1ورلثيحلي1كالؤثذين1لجند1و

ئجاههم1وعسكرو.كوهمفأذرعقإلهم1فيفىكثيرو32فجرلىبريآ.1لي1فاختأو1لولز

جو\فاخرمافعلتم،"حسبكغطم..1وقالو32ل!بت،1يو!فيتمطربهم11سععدؤو

منأقر!1لملك.عانعملولاغرج؟؟لاف!لو\.."13*.قخيو1لمتك1هركلا1عم!1و

لاوعيهم1يرذؤفلم26،فجأةلقتال1عيعهم251فستو*.لسئبت1يو!حرهة1ستباحة

لشماء1و1ستقاهتنا،ليجميعأ*!؟لمفتهفئل!:فختبإتهم1شدؤولاجمجبر!هوهم

فهلكو\ل!بت،1فيعليهم1ثفجمو"2طرط*.لفلكوننابايكمثناشاهدتافى1!أرصر

لنآلر.1من!تقي\ل!1كالؤوشيهم.1ومؤوتجنوهموفؤهمهم
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ستيوا-يندي!-لانيادا-ل!حابيونا610

لثديد\،حألؤعيهم1ثناحوباثاقئر،1خبر!هتتياولأمحإئه92ر

نفولتعنلاهم1خوتافتغ.نقاتل1فعلكطكئنافقلناأد:نمعنمقبعيممهم."و!ل

1ر:\لقر1هذيو!1ذلثفي1ئخذو11"و*.كألار1عنئبيدوظ\فى1يلبئوأحكا!،1و

فيإخوقئ!تك!جمثتنمرفالانظتلهلشبت1هقاتلأيوآ1تاناج!ر"ك!3

1لمختظت*

كوفىو1ثبل1مويط1نمائ!ذوووهملحسثبدئير،1جماعلأليهم11جتمعت2"حينئل!

ععبحو\1لشئر!و1هن1فرؤثذفي1جمحليهم1نفغ21"ولشمزيعة.1شيلفيتطعمن

وفر:.خنقهمفيبطل!\،ئموركفمبهمفي\لحاطير1وفربوجث1"وألفوطم.9سند

ختتو\6"و\لملإيح1وهدفوصحبماله1ومتنطبفى5"ثمتثثخاة.1طالبمطإلاهم؟فىنملؤفى1

ذوي1دوطارلأ"ولقل!.1ولا!لاد1من1ني!إسربلادليوجدوهمنكلبلقوة

وإلديلاهم1إدديمن1\لشويعآ1نمنعو"وإلدبمهم.عمللي1ونجحولتغجونط،1

لؤةتإلآلل!طئ1يذكووأ1لمنوك،

ا!مالب!نظلة

وثنيةممارساتويفرضأليهوديالدينيمنعالرابعانطيوخ!6:-144:ا

الشعبمصيرمتتياالكاصتيرثى:اا-24:

مودينذبيحة-28:ا5

وننائجهاالسبتيوممذبحة92:4-ا

الحسيديينجاعةقدوم42-48:

مكلومات

باليونانية،كيتت،134الى916ا،عراماحدأصتقصةهوالاولالمكابيينسفرا-

يبدوأليونانيألمحتلجع!!كيفيفسحرماوهذأ.9..عامو!كطيهوديبقلم

بهذهتصرمطقدالرابعانصيوخسايكونانئعفاطلا،الراقعففى؟بشيطاناشبه

الثالماالمكابيينسفرانألىألاشارةوتجدر21-28.:افيالموصوقةالوحشية
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ستي!ا-ين3يعو-نيالاا3-ل!حابيونا610

الى018الاعواماحداثصاخرىقصةمختصروانمأالسفر،لهذاتتمةليمى

(.Yأ-262:مزن)2فريسىدقلمكثبت،016

اللقبهذاالتقليدوسيخلعمتتيا.ابناءاحدليهوذا،لقبهو4()2:المكاب2-

وإما(،الربقبل)من"المعثن"إثاتعىواللفظة.المكابيين:اخوتهعلىثممن

أليونانيين.ضد01المطرقة11

الاتقياء،أياحسئيدم"،1العبريةمنالتسميةوتأقي42(،:)2الحستديؤن3-

أعلنواوقداورشليم.فيالوثنيةالعباداتيعارضونكانرأ.الشنريعةعلىالامناء

.واولادهمتتياجانبالىوقوفهم

اسفل!

ية؟اليهوفىللانتفاضةالأكبرالدافعمومامتتيا،رثاءمنانطلاقا-1

ضعوا.الانتفاضةا.نيألاقةفيمنعصفآ!الثانيالفصلمن9214-الآياتتسخل2-

باإوقيضت؟ئررتألىالمواقفكىمايتدخ!!؟من.للاحداثزمنيآتسلسلأ

أدت؟قراراتأية

25:)عددالشريعةعلىبغيرتهالمعروفبفنحاس23-228:فيمتتياش!ه3-

الاولالمكابيينسفرمؤلفحمكالذيالسببنظربهم،فيهر،ما15-6(؟

المقارنة؟هذهعلى-

ةءللقلاتلىامسا

اسناعة)1لزوستمثالاقامةفيللهيكاتدني!بماالمؤلفيرى.والشريعةالهكلا-

الاضظهاد.بدايةالحركةهذهوكانت27(؟9:دافيوردكما"،الخراب

فازأءاللة.علىتعدىعليهتعدىوص..اللةسبرمكانهوفالهيكل

القومى.التاتليدعلئمضاعفتشديدهناككان،الديانةضدالتهديدات

الوثنيين.بوجهالهويةتثبيتإلىسبيلأموسىلثحريعةالامافةاصبحتوحكذأ

http://kotob.has.it



."ستيوا-دينيعو-+انيال-بيونلمحاا610

.موت.اوحياهمسألةالديانةشعا.ئرممارسةاصبحتالاضطهاد،أبان2-

مسألة،قريبشكلقئح،"قدألاستشحهاد.،عبر،.إدتةإجلمنالحياةبذلوكان

.بالقيامةالايمانسيتعصقهاالشهد.اء؟..فىست.لهؤلاءالموتورأءماوحياةالثواب

11(.بالقيامةألايمان11الموضوعادناه)أن!ر

جكم!سهكما،ؤالايمانالسيا.شةبينوثيقاقترأنكان،الحينذلكمن3-

:ادناه)انظرالسلطةتبسقمؤأالدينيةالمعارضةأقطابأنذلك:الحشمونيين

اما1برد،الميادينيينالتميينرالى.تلاميذهيسوعوصيدعوللماقشة(.سؤال

سلطةكلسيرفضع.ذأته21(..وهو2:')مئدتة"لئهومالقيصرلقيصر

يدعلىالهيكلتدنيسعنيسوعوسحعلن36(.:18ا؟65:)يوسياسية

.(42:51)مئ07عامطيطس،بقيادة،الرومان

العظيمالتمثالى.-

الطينمنببربخنين

21()د

؟.لأ(.6-لآ6)ةنجابذ3.فففظنب!نمدنيزالاحدايث.مسرحدانيفذ.غفتىشفر"3.يفنم"-...

زمت:فيالي!وديةالبحرةاباثثتبتفباية9ربازاء،الواقمفيولثننا:

:الذيالقهرج!سموعتالر؟ياهذهتكشف1679-1640الاعوا!بيت،المكابييت:

..ة......لانجطيلإجسا.الرإبيم!بلإرةنجبلإثديصر.بملإنهبصددإلإجلا!ان.يفب!بريب!بنطييم:ة
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ستيلا-ينيعود-نيال!ا3-نبيول!حاا610

فافطربتحلاما،1كدنعزنبوحلمكدنعز،نجوملكمندية1لشنة1ولي1

لرخماة1وآفودلعر1ولشحرة1يدعىد11لملكقابمر1لؤهه.عدهوذهبنفسه

أني1لمللث:طمثقافى13لملك.\ما!1ووقفو1فألؤحلامه.1للملك1يينئو1نيور1لكلدو

1لملثفىنيو1لكلد1"فأجاب*.لحلم1معرفةرنجة"فينفسيفافطربتحلما،حلمت

5!جاب*.تفسروهفئبيىص،بالحلمعيدكأج!ر.للإئد.حييت1لملث،أيفالأ؟لآ!1هيه!ا:

فىئقطفووتفسروه،سالحلملئئبلم!!د1نكم،1لثقرر*لقديعين:1للكلدوقافى1لملك

وهدإطعطيماولمنيتنالود،هتفسيرولحئم1ي!نتمإفىر1.6ؤطفى1لىبيوتكموثحولقطغأ

عيده1لملك*لعجيروقالو\..ثانية1!ثأجإلو؟تفسنرهولحلم1لي1نجتيثوكيرآ1مأوإكر

كسبفولوفىنكم1يقيناأعلم1(\لى:وقال1لملك"فأببئ*.تفسروهفئبيق!؟طلم،

حدآ1ريكوفىعنبكمفالحكمطلحلم،تعلمولنيابافى9لززته:ط!إتمثأنكملوقت1

لذلك.قتلو1تيفوفى1إلى،1سامي1لفسطدوسإلكذب\لئكثم3علىلفقتم1لقد

نيوفى1لمكلد1ثأجاب!1*.تفس!هلي1تيوأدتستطعوفىيكم1فأعلم،بالحلم1جروني

هللثهنوطأمز!1لملثث،ييقد1يستطحإنسادلارص1على*لش!1:وقالو1لمللث1فام

لذي1لأمر1و1\10هذمعلأمبرنياعن1كك1ؤ1فآعرأو1!حر!ذسلطافىذيعطم

تهمشكنىلاثذين1لإلية1خلاما1لملك،مام1ئيثهحد1ولاكويص،عنه1لملكطذ

ببمالر.حكماءجمح؟بدة1فروجدأوحنق1لملكغفعبذللثثت12؟1لب!ثرمح

لئقتلو\.صحبماله1ونيافى1دوطئتئقت!\،أفىطكماء1وأولتكلقف!اء،1ثصدر

\فذي1لملك،لثزصطئيسريوك،1رإفىجكمةولبص!ة1فيلدمخذثحيئذ"1

؟لغد:وفل1لملك،تجمامن1لمتسلط1!يوكخاطبو15بإلل،!حكطءليقتلخرج

ينال1دفدخل16.بالامرنيال1د1ريوك1لملث؟*دأخبر)لدهن\لمستغخل1\لقظ،هذ

بيته1لىنيافى1دذهبثم!1.للملكلعفسر1ئينرظنأيهبه1فىو!فى1لملكعلى

لسط؟1إلهلدد!حمة"من1يلتمسو18باثأمر،صحإيه1عزرياووهيشائيلحنب1علغو

كئثي!جننذ91بإلل.خكطءسبمانرمعمحإله!1نيال1دلنلأئبادلسز،11هذأهيرلي

..وقالنيال1دأجاب02!ل!ماء.1إلهنيفى1د!كفيرلل،!ؤظفينيافى1لدلسر1

ولالإلدفى1!ارمن1ثلة1د!قي!ك

.تلجبرو1ولجكمة1ثهث!فى

ع!702
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ستي!ا-يتيحعو+-لنيادا-بيونلمحاا610

هنةلأذ1وقتلأو1محوذهوو21

1فعفمود9لم!فىت!و

للحكطءلحكميما11هثوو

لفطنة.1لعارفيلعليم1و

لحقإول1وثاعماق1كاشفهو6

ثطتمة1وطأبلالي

.1بو!يسكنعندهو

1سبخوإبئفىإلافىإ"لاإطفىءأحمد2

لقلارة1ولحكمة1ليوستلأئكص

!لناكط!أعلمتتئ

1فز!1لمنك؟أعلمت!ذ

بللحكما،إبادةعلى1لملك1ظهه1لذي1ريوكعلى1فيفىددخلثغ"2

لتفسر!1للملكفإيق\لملث،1ها،1فىدخلي1بلبإيل،خكماء*لائمأ:lوفىل

جلأروجدتفدله..وقافى1لملك1ط!1فىفيفى1بدلدخوفى11فى\ريوكباد،جئذ15

ممه1ثذي1فيل1لدقلر1لمللثلآجاب26؟1لميك!؟لتفسرئعيغلمج!ئن11يهوذبيمن

1!م1فيفىدفأجاب!1*؟وتفسرهإلةرلمذي1بالحلملعيمتئ1فى1ذتأتستطحبلسمز:

لاوفىلعرأفو1ولالحك!ء1يستطيحلا1لملكعنهيسأفى6\لذيلسر1أخوقل:1لملك

وقد1ر،لأسر1يك!عب!؟!ثسطء1يطلكن"2.للملكئيثوهأفى1لمئخمودولالسئخرة1

على!1ئ!ثورؤبإفىيرحلمثلإلا؟.1آخرفيسبكوفى!كلىتصزنبو1لملك1خبز

1:هذهوهفمجبكء

سيكوفى\فكار.قيمامفجبك،على1ستو1عتزتك،ثد1لملثث،\جمها\ئنث،26

لى،كثعفقد4ل!ر1-021وهذد.سيكو.كلا1علمكص1رلأسر1يكشفثذي1ربعذ،هن

1فكا!بتفشرهوتعلغ1لملكيعلملكي،ولكني!حياء.1بئرفيهفأممثرفيلحكمبمالا

قلبكت

1\لتصلمهأىنر،عظيمبت!لمث!ذ1تظرئاكنت1لملث،إلها1؟1ئثث،

منلتمعال1!أل!ىفى32!هائافيمنظرهىفىو1طهث،\قطربهاء1لكر1ولكبرو1

هن22رسا!همخطل!،هن51وفخأبطظففئةهنعاه1وذروصد!ةظلص،لأهب
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ستي!ا-ي!دين-!الدا-نبيويمحاا.61

إذظظر،1نت"2وينطخزت.منلآخر1وبعف!هماحدبدمنبعغهماوقسدسهاةحدبد،

وخزفحدبدمنللتن1قدهيهعلىاتستافى1فغربئ1يدبن،بقوةلاحجر:1نقصاس

و!!تم!،لذهب1ولففئة1وب!ل!1رطزف1رلحديد1فىنسحق25ومحقهط.

فنرنت1طخر"1ئذي1!9ئر.!يقوا1ويح،بهافذهبلغف،1ليبيد!1كعصفة

كئفبما"1ثأرعقوهلأ9كبيرض!!جلأ1يظلم،

هلك1لملك،إلها!2\نت،1يلك.9!مبهدئجر"تفسره\ططلم،1هو261هذ

بنويسكظكلرط"2و1لمجد،ر1لشئطفىوثقد!ة1و1لمئكآظك1لسطء؟فىيأفى1لملوك،

لرأس1فأنتجمععه،علىوسلطك!يدكفيجعله1لسثطء1بر!وطيو!ووحوهـق1بعثر

هنخرى1ثائةمملكةلمهك،أعمغرخرى1لملكةتقو؟92وبعدكذهب.منلذي1

لأد!لحديد،صبة"فىتكوإيعةرلملكة."ثم؟كل!،لأر!1علىتشتط!س،

ثسحقهيفكذلكئحغ،لحديد1فى1فكماكل"شي،.ويطحنيسحقطديلى1

1لفض!خزفمنبعفه!لقده!1أفىمنرأست1"وطجمط1لمطلكتلكوثحطم

قوةمنيخعهاويكودهقسمة،تكود1لمملكة1فىكفوحديد،من1لآخروبعفعهط

فيبعغهماثقدهين1أفى2افكطلطن.1هنفيمحزمحتلطلحديذ1!إشتكط1لحديد،

ه!ث.لآخر1وبعفعئذ1لمملكةبعمقفىيكوفكذيلثف،خزمنوبعفعهطحديل!

في،بسرفيرعفىيحتلطو1ئهمفهولطير،1فيمجزمختلططدبد1فىير1هنإنت2"وطر

هؤلاءإظم"وفيبلحزف.يختلطعلاطديد1أفىك!ك،1بذ1هذيلتحملاولكن

فتشحقا،آخرلمسدبكئملارهلكهللإند،ئنققق.لالملكةلصتطء1إلهيقيم1لم!ك،

1\نقصسا!عنحجر1ر1ئكصر؟لت5"كماللإند،لثبثوهي1لمطلك،تلكجمحولقق

لإله1إفىلدهب.1ولففثةر.1فلحز1ولنحاس1ولحديذ1ثسحق،1يدينبقوةلالجبل،1

*.عددطةوتفسيرحقلحئم1ذلك.بعدسيكوفى.!1كئم!1لملك1لعطم

تقرئي1د1مروفيل،1لدوسجدوجههعلىكدنمرنبو1لملكسقطجي!ئل6

حضلآطة1إلههوإطكمأد:ودلنيال1د1لملكأجاب!"و!فى.وجمؤ!تقدهأله

غسام"حينثلإ1\لسسر!هذكشفس1ستطعتقلى؟ذ1ر،1يأسروىفعفو!؟1لمدسك

نيساروجعلهبإلل،كل"إقييمعلىرل!لطهةك!عظيمةهدإلاوأعطه1فيفىد1لملك

شد!قث!وهيئتكيؤتيأد1لملك1فى1فيفىد9أوطلببإيل.حكطءجمحعلىأعلى

1لملك.؟بليفكاد1فيفىد1ظبإفى.إقييمئؤؤفىعلىنجووتجذ
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ستيلا-ديني!-دانيالا-بيونلمحاا610

ا!جمالب!لظلة

الكلدأنييرالسص!ةوفشلالملكحلم:أ-13

دإنيالتدخل:اA-ا4

92-':rلدانيالألالهىالكشف

الملكحلميفسردأنيال2-36:،

ممالكاربعمخرابالانباء:،3-45

اددة.بعنإمةالوثىالمللثاعتراف:46-94

ماتءممكلو

37؟ئك،يوسفقصة)راجعكبرىمكانةالقدىنم،العهدفيلا،حر،-كاشاا.

04 % -.)tاسرائلإلهتفوقوعلىالوتنية،الآلهةعجزعلىهناالمؤلفويشدد

التاريخعلىيسيطرالذقماذأككمرفأدته.باحمهالناطق.ممثابةدانياليبدوالذي

الوثنية.الممالكعلىوينتصر

لعبرية.3باويى،بالآراميةدأنيالسفريصبح7،الفصلوحئ24:مناعتبارأ2-

،41)-3الفصولأما.المتعددةالسفراصولعلىالعلاماتأحدىهيوظك

باليونانية.كتبتفقد

وفيها3(.رقمالنير،11ملف،4زك)راجع!ؤياهودانيالمن2الفصل3-

مجيءفيويعجل،الارضيةالممالكيحطمشاملانقلاب.ممثابةالمستقبليبدو

:الرؤيويالادببدأالففصدهدبفيالأبد.الى،ا!تهيقيمهاجديدةمملكة

إدتةانتصار!إلاعلانعبر،المضطهدينلدىجاءالرإحياءمنهالهدفكان

والقريب.النهائي
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ستلطا-يعودين-لانياا7-بيونلمحاا610

اسفل!

الرواية،هذهمستوانطلافأحلم.حولتحومالروايةهذهطروحات-ا

فيالروإية3عذوضعحينالمؤلفهدف،نظركمفيهو،ما؟الحلمهوما

كتابه؟مفتتح

الترتيب؟هذاهوما؟ترتيبهناكهلهى؟مأ:مختلفةموادمنمصنوعالتمثال2-

34؟الآيةفيالحجريعىماذا؟الرمزيمعناهما

اعلنهالذيوالملكوت244:دابينتجدوهاانبوسعكمالىالعلاقةما3-

بينهما؟الاختلافاتهىمامتشابهان؟هماهل؟يسوع

ةءللقلاترامسا

الممالكتمتلصهىمختلفةمعادلتلأربعةالرؤيامذه.الاربعالامبراطوريات-ا

توطيدالىتهدف-اللهلممل!سةستخصروالى،السيطرةذاتالاربعالوثنية

المضطهدين.الوثنيينعلىالقريباللةباتصار،المعاصرينلدى،الايمان

سوفالذممطهوالمسيحبانويقولون،النصلهذامسيحانيةبقراءةاليتيقوم2-

الممالكسيسحقأنهالمنتظر.بالمسيحالملنصقالحربيال!عديفسترممأالحجر،يلقى

وسيكون،الاخيرةالمملكةحينذأكاسراثيلوسيكون؟اسرائيلتضطهدألى

.أمانيعثرفيأنبوسعه

السلطةدف!هيسوعيرفضالمصيح.عناخرلمفهومفيشهدالجديد،العهداما3-

ألاختلاف.كلمختلفأمسيحايكرنانيريدأنماوهو؟السياسية

)راجعالقومىاليهرديالأملعنالابتعادالمسيحيينعلىذلكوسيحتم

شعوبمختلفبينالانجيلانتشارسي!هرأماوهذأ6(؟:أورسل2421:لو

الرومانية.الامبراطورية

241
http://kotob.has.it



!تمطا-ي!ن-نيالا+ا-يمحايمضا.؟6

الإنيطفيابن

71()د

وتفتم؟بالاراميةالفدؤثأأفكتيبتختغانيألا3شفرفثيائ!ثئفيرةالأويأ...هدة0005:.

التي:السريةالصورةتلك"،الانسانابت11يظ!ر،الفصلهذاففي.الر!ىكتيب:

:حذأهذاالانسانابتسيضم9.اللقبهذالنفسهوسيختصآ،يسوعالي!اسينتسب:

نهـاني.بشكلاللههلكيوطد9اليهـود،اضطهـدتالتيالاربمالوثنيةللممالك

...................000000000000000000000000000000000000000000000000000000500005

على!1ليهو!ؤىحلط1نيلدرألى؟بل،هلكلبثشمز،وفى1Iلسمثة1لي1

يلا،رؤ؟ي1نظر"1فىكث:وقالنيفى1دتكلغ1لكلا!.1بئءلحلم.1ثكتبتفعجيه.

1ظتحبو1ربعةلبحر1من2فطلحلبهر.1لبحر1هختفدلسظء1رباحبأربمVAاب

كتينماوكقاب.فيطفىرلأسد1هثلياؤل"1.بعمقعنبعفهاجميفعظيمبما

قلب1وقي"وكإففى،جيهرعلىوقامكألار1عن1رتفحثغ،جناحاه1دعيحإذ1نظر،

1فلحئلاثفمهوفيحد،1وتجنبعلىفقا!؟لأتي.سبي!آخردأ1بحيو1وإذ5!فد.

هث!1؟خرظذ1نظر،كئثذلك،6وبعد1؟جصرططفكلفغله"ثمب!1لعتنه.ين

تي1رورؤول!،1!بعةد1للحبو!فىو.هطهرعلىطالزأجنحة1ربعةوفىلئمر،1

قويفريح!فيإلحرفى1بم!و1ثماذيخلأ،رؤيايإلى1تظر"كئثذلك!وبعدشلطط

وهو،جيهبربىثي1ويدوسيسحقويأكلف!فىحديد.منكيرة\سظفىر"جد3،

لزوفى.عشرةوفى،تجلهلئي11ظتلجو1!نرعنيمتلف

منثلائةودئعتبينها،طلحقدصف!آخرفىبأذ\.لقرلقروفى،11تاملكث"و

بعظيمائم.ينطق"وثم1ففىكي!وفى\لقرر1هذفيبعيوفى1وإذ1هاهه،من1لمسأبقةلمقرود1

ء22،
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يعودين-استي!دانيالالمحابيونا160

1نظركنتوببنط

عرولقئصتت!ذ

ثةذآ؟1قديمافجلس

كالئئجأيمقصباشهوىفى

لنفي"1كالصؤفوشعر"!أليط

ولرلقيتعرفةو

ئف!طرملأ.ظ!1رعجلاثه

يجزي1فامهوفن

نا!لفر"هنويخرئي

1رتخد01 ألوفدثوAل

ت.1بورلث1!بويديهي!وتقف

لقغاء11هلفخلش!

1ساقاو.ونجتخت

وي!ن!لقرد.1بلاياتكلغلئي1لعظبمة11فىثاالؤ1عوتبسبب1نظر"كنثو11

1نات،لحعو1؟لني1ظو"01للظر?!وثوادوصابلجسصاهو؟لبدصفى1لجو1فالإذ1نظر،كئ!ث

ووقت.!ظفىإلىب؟طولمنيت1رلكئنلاسلطدلا.فأزيل

ليلأرؤنييفي1نظركتو

إفدإلط.لمح!لث!ذ\

لشطءكط!1على6تي

لإثآم!1قديمإفىفبتخ

1طمه.إفىتت،9و.ثز

وئلكأ1وجمدسلطاولتي1وو

يبدونهثألسنة1وثامم1ول!ث!عوب1فجميع

يزوفىلا؟لدفيسئلططوسلطاول

كل.ينقينلارئلكة

!أيي.!ؤىوروكيذلكبسبب1بلد1نطحي!ؤففطرئت5

بتفس!وأعلفيئثأخبزتيكلة،ذلكحميقةفيوطئهقم!1لو1أحدإفىفاق!بث16

43I
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استي!-يتاي!3-نيالا+ا-بيونلعحاا610

هندمويقوكملوبعة1!هيلعظيمة1بعةلأر11تتلجو1هذهأد!هوؤ!1:1ياهو!

لإلدين؟1ولإلدللإلدنهومجورو1لمئكفيخذودلعلي!1قدئسيألاو18،صلأ!1

وىنولنرطعنيختلفكادلذي1لر"إح11فىلحيو1حمقةعلىلاطلاع1يىثرنجث*1

وشحقأكلوقد.ل!ل!،هنوأظفى"هحدي!منأشنهكانتلذي1و9،طئالأجد

حقيقةوعلىر1سه،قيلي1لعشرة1لفروفى1حقيقيماوعلى02برجيط،1س!1باديود

ييهئموفمجموفىلهئذي1لقرفى1ذلكcثلائةأطمههنفسقطتطلغلذي1لآخر1

1بي!رفىلقر\1بهذ1ل!ذ1نظر،كنت1\وأعصحإله.هن1عظموهعظرهبعظايم لقدئسين،

قنافىلزهادوبنخ!1لعلي،1قديسوقأئم!لإظ!1قديمبءحعى21،عليهم!عتغثعب

قافى:21\وهكأ1لمئك.لقديسوفى1

إحلر11نلجو31أ

كألار1علىإلعةلر11لمملكةيكود

1لممالك!ثرعنومختلف

كبلالأ!كأ!ثتاكل"1

تسحقها.وتدوسفاو

1لمملكةهذههنلئي1لعسرة1فىلقروt1و2

فىمويكلهلولنعشرةهي

آخربعدهمويقو!

يطؤير1عنمجتلف1،هذ

رئلإلمءثلائآهلرفى.

1لعليف!ذ1لي؟فؤويتكلغ5

لعلي1قدنسيويتني

لمشزيعة1ويأرهنة1يغيزأفىوينوي

بدهإلىوسئسنمود

ذهانونصنسوذطن!ره!فى

لقفعاء1هل.1جملستغ6

1لمنهى.حىريئدوئدهزسلطنهيخئنزخ

ل!عنلطفى1و1لمئكوئعطى
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ستي!ا-يت3يعو-لنيا+ابيونلمحاا610

بألمرهالسماء1مخت1لمئك!عظقة

1لغليقذنسيلشدب

أبديئئلتفلكةدسيكوو

وئطيعونهلشلاط!1جمغويعئده

عليوتغيز!ث1نجدجسي1هونيال1دت1ثزوكتئلكلا!.1لفإلآظ1فى"

قبي.فيلكلا!1وحمظثئحني

ا!هالللانظلة

البحرمنخنخرحبوأناتاربعة:للحلماولم!ثهدا-8:

ألانسانولابنالأباملقدىمالسماويةالرؤبا:9-41

الرؤبا.تفسيردانيالبعلقى2:-158

مكلومات

القرندمكانوهوالبحر،:الرؤبوبةبالرمرزملئدانياكسفرمنالسابعالفصل-ا

(؟المضطهدةالاربعالمماللش)-ألاربعةا-ليواناتتخرجمنهوالذيدئة،المعادبة

الذي)الشيخ(،"الاياماقدىنموهوالسماوكما،العرش؟القوةرمزوهو،القرن

الممالك.دينونةيعلن

-تسبقاولىروايةاولأ،،هناك:مرحلتينعلىكتبالفصلهذاافيالواضحمن2-

أليهودالىألاملوتعيدالررايةتؤونأضافاتوتليها،.الرابعانطيوخساضطهاد

2(.ب-ه2،42-8022،)الآباتالطاغبةبنهابةوتنبئالمضطبفدبن،

احتملواالذينالمؤمنينأي،الاسرأئيلىالشعبألى"العلىاقذيسىعبارةتشير3-

ذاتها.أدئةملوكيةفينصببللقدبسينسبتونأدئة،دبنونةفبعد.الاضطهاد.

5،2
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ستيلا-يت3ب!و-دانيالا-بيونلمحاا610

الللفل!

هو؟منبشريا،فبصفته.وسماويبشري،ذاتهالوقتفيهو،الانسانابنا-

تجعكالتيالملامح،ذاتهالوقس!في،حىوما؟جماعةيمثلأنلشخصيمكنكيف

حماوية؟شخصيةمنه

قرن؟آخروعنالحيواناتملوكيةصتتختلف.مماذاالانساز:أبنملوكية2-

المضطهدين؟لليهودوالرحاءالتعزيةتحضلإنالرؤيالهذهيمكن3-كيف

ةءللقلاتلىامسا

ابنايا1:حزقيالبهأدثةيناديالذيالاعتيادياللقبانه.الانسانابنا-

يمثلكماالامناء،اليهودكلتمثلشخصيةإلىالاسمهذايشيروهناالبشر".

35اشعيامحسب،لمالمتأالعبدمععلاقةوهناك.شعبهما،حدالى،المللث

والسماوية،الغامضةالسريةالصورةوهذه3(.رقمالنص،01ملف)راجع

اخنوخ.كتابفيكما،اليهوديةالرؤىتستخدمهاسوفاللة،هنالقريبةأي

:2)مريسوعلسانعلىإلا"الانسانابن11لقبيظهرلاالجديد،العهدفي2-

حينوهو.خفىطرفمنذأتهالىمشيراأغ...(،2؟80:مئ28؟0،1

14دابيستشهد : V،4قيافاأمامهويتهعنيكشففانما(fوما62:أ

أسطفانس!عدا)مااللقبهذاقطعليهالمسيحيودنيطلقلنذلك،ومع(.يقابله

(.يسوعمحاكمةألىتلميحهناكحيث756:رسأطفي

وكلمة.اليونانيةالسيطرةحفبةاباننشأاسلوبانه.الرؤبودالاسلوس3-

نهأيةبشأنالثةلأسرار"كشفا"ت!في،باليونانية،(apokalypsأ)3ابوكاليبسيس

مبرمجة.رمزيةبلغةينق!!،خارقةرؤىاواحلامعبرالكشفويتم.الازمنة

81-69(.)دوميثيانساضطهادابانكتبالجديد،العهدفيالرؤيا،وسفر
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ستيلا-ين3يعو-نيالدلم-بيونل!حاا610

واليفاناي!وديت

أ-13(أ)يهو

ئائيوئائيةئمتثثفئهرفيداثخفئفةيخف!دثةففئةثف!ديثث..........ثمثفل

ناالانبوصصدنصصر،عصرالىزمنهيرجم(.الثانيةالةانونية0الاسةارمت)وهو:

ارملة،غلبةيفلهـروالسةر.المكابييتلزمتانككاساهوالناريخيالاملارصصذا:

تاالا،مسهـبةاية9الر9.جيوشم9اليةاناالبابليالةايدعلىالي!ودية"(،)11يهـوديت:

ملإاءي!إممبيهة:ة

قط1هـصئئ!لأنيقبئك،بهيف!طرلارأة،1مر؟ث!عجفيليفاظ:9طادظلم111

في1لمقم1فماشعبثو2كل!.لأركأ1هلكلنبوكدنصز،يعملدختار!11\ففى41

لغلصصلكللي1هوولبهه.عيهممحيرفمصثغمثيستهصن.بي،إفدصلجبص،1لظجة1

.للخلاصأتي!تثلقدإلينا،1تيتيوعندههنهربت1ولذلى4لؤلآفى31و.بنفسه

بلحد،1ئعرفث"فلنيخ!بعد.كذلكوهـتجينق،لئلآ1هذهففييسضي،

".1لملككدنصزنجوسيذيعيدلذدإييثثفىئحسنو

لاوتلث،حفريطخادهئكصولتتكلغ1تتك،كلاأئقبنيهوديت:لهثظلت5

هعلثعمله1حةئتمخادهتك،كالاآ1تئعتإفى6و1ثث!لة.هذهفيبالمكذبسيهي1نجر

ته،ولتصصي!قدركلها،لارصر1هلككدنةر،نجو!ليحئي!نصصه.فيشصدييحقورلا

يدك،عنلهيعمدصدوحدهم1لظ!رلشلأثهكل.نض،يؤصصئب1صصلك1لذيثهو

ولي"بيته.كدنصزبوللثقيلسطء1وطورلقطعافى1بر"و1وحولقبل

حدككثهابتك!رلأ!كأ1في.وئخبز"،نفسكوبجلبحكمتلثممعت"فلقد

ئذي1لخصصب1و1لحرئي.1قظصهفيوعجصصطلعلم1فيوفقتدصطكئلا1لمملكةليصظخ
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ستيلا-ينيعود-لانيادا-بيونلعحاا610

IAكلطته،ممفقدجملسثفي1حيو!بهiعي!ه،1إلقوفثئوىبيت!بلمط

ليحفناة1بلخطبمايه،ئهمللالسثذ،1إلفبافيا01للىيك.تكلغ!بهببكل"مافأخبزهم

إطلإ.إفى1يمظلأرإإفى،عليهمسي!يقوىلاونس!نجلايطقثحقلأئةقبك،

1!عؤلتوقدعيعهمينقمقفالموتفاشلا،1ؤهوذآسيذيفىفلنلأيكولآفى،1و11

و.!12فظلفة.11رتكبوكئطثلة1غفببهايئروفىلثئ1لخطية1تلكلحطيئة،1عي!هم

هنهاأنفسهمتعويعقعلى1عزموفقدشغ،قدما؟كل1ذوأعو!همقدلطعا!1أد

كر1بووأى12كله.1عننعه1لفرفي1دلةنهاهمكل"ما1\ستعطلودز!وبمطططم

فيلقمائم!1للكهةكرث!عوهالألفمعيها1حافبرئئ1لمزتت1ولخمر1وعسررطنطة1

أفىلشعب1هن!احديحللا1كهمحبظو!،1حكمودقد!!،وجه1ط؟!هـئليم\3

مبل1فعلوفإساهناكلسكافى1-لأق1ورلثليم\فى1رشلو1و"1.يديهيلمسهبا

بلغهمما1إذيكودر15ثشيوخ.1جملسقيمنلإعفاء1إيهمينمئور1ظ،ذلك-

!طلاكهم.إليكئسنمودليوم1ذلثفي\كهمبه،1وعملو\لإعظء1هذ

1رشلنيو،وجههممنمردسبكل"ذلمك،علم!ثلظ1بمتكغظ1كللكو16

خك!تقيةأهف!فى1لاممعت.بلا.1إذكللا،في1يأرط1عمالأتدهقمعك!أعم!1!ة

141ئئك!يلأوستخرجسيذي،ياكدك،!قيملآفى1ولسفاء.1إفىيل!طارمخذ!

فتخرج1نجرك،وفأجيء"1خطيماولهم،تكبوريرمى4فيقوفى1ددة،إفى1عمليو1دي1لمو

فى1\فىي!هردئة،1وسطفيأقودكو191ماهلث.يقفهنهمحلى1منوماكلة،يحيشك

ولاt,ي1علارفي1كخريسوثقموسطها،فيعرشكوأجعل1ر!شي!م،1ط؟تصل

1رييعلئثو1غبن!باوعلميسالقبحسبكل؟ذلكتاقيلبلسانه.كلبئ1مامكينغ

به؟لأنجرك

جمكمتها11عحبووفمباطه،جميحولدىأي!فانالدى1\لكلاموخسق!هل02

حكمةر1لطئعةخسقليأقصط1فىا؟رص11فعىمن1لمرأةطذههثيللا111:رثآلو

ليةلقدر1فىلتكو،ل!ثئعب11ط؟سلث1رلي1لمذآخسق!يظظ:1!قلم2\و؟1لكلا؟

طلعينفيحسناءفأنتلآفى221وبسيذي.11ستلالؤلذين1في1طلاكإيكون؟لدفي

بيعتفيفتقيمينأنتوأظإطي،إالئظيكوفىقلتي،!عملتثإنكلامثث.يطحاذقآ

كلفا*.ي!رعنن1ثقفيبعثهو!ةرتكوين1لملككدنصزنبو
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ست!يلا-ديني!-افيال7-بيونلمحاا610

هنلطغمبافى1ؤعىولففئة،1آنيهو"فمعتجث1فىأمز!؟دخاالاثغ121

ذلكلييكوفىبالأهنها،كل"لايهوديت:فقالت501حرمنوتثعربمثوحه

إلنمنفي،لذي1ثزخ1أذليفاظ:1طاقفى3".به1تيتطيكمييبوعثرة،شب

مخيايهوديت..فى"قاثت".تسلكمنحد1عندنالث؟فلشبقلىفهذلث.ثملنأتيلث

*.1ده1ر!يدييبلر1يعمنححتىمعيهطتسفد1فتلث!لاإدسيذي،،نفسك

هجيحعندنهفتثم2للم!.1نص!حمىفنامتلخيمة،\1فىيقظ1فظطو!دط5

لخروج1ليأقته1فىنرذفىبأفىسيذي*نسأهر:تقولليفانا\1فى1!سلت6وثفجر،1

.إلا!ثلاثة1لمعسكرفيوبقيتط.لعصطى1بعدمحرأسهليفاظ1عى!فاو؟لملمتلاة

"وبعد1لماء.سنلي1لمعسكرفيوتغتسإفلوىبيتدي1ولبلأ-1لىمخزجكانتو

شعب!.ي!للنهوصطريق!يرشد1فى1يخما1سرله1لرث11فىتتف!رعكانتع!عودط

1ورء.عندطعاهلاطايقدمفى1\فىلجيمة،1فيتقيمكانتطاهرة،طدت9139ذ

حد\1بدخوأ،وحدهملغإطهمأد.لة1فامليفانا1فى1لرإح1ليوم1فيكافىر01

أة.1لمرأقنعوأذهبهعطد:1جمحعلىل!نم1خصيهفلبووقفى11هوظفيه.هن

لخييد1عاركندناطنه11هعنا.لشرب1و1لاكلثينار1ءبالجيعندكلق11نيةلبر1

بوكافخرج12بئ؟ث!يخرئستمللأ1فى1ونطشرط.1فىدوفى1ة1لمرهذهمئلبيل

سيلي1فىلجيء1فيلحسناء1لحادمة1*لاتزدذ!هله:ليهافقال1دخولعفانار1جهوهن

بيئفيتمنكبمالن!ليو!11هلفيفتمحبفرحآخمرمعابوتشرجههوطم1ثعكرأ

1فلفحتى1ظؤمنيهوديت:لمهقالت"1*.كدنعزنبويتفيئقمن1تي1ز1مثؤ!

أيا؟حتتىثزتذليذللثويكودهسرعة،1ع!نغهجمنيهفيحسنهاكل؟سيدي

هوتي؟

وع!يفتهادخلترنسانية،1رينتها.كللإسمهاوبجميحتربترقامتثم15

لالمغططابوكامنعيهاحصنثث!1لجر!ص1فيظ1تجاه1لا!!علىطاو!زشت

قلثبلافسغفتبهأت،و-1يهوديتئم؟دخلت16عيلا.هئكنةوهييلاكل1فييومي1

يها1لاكوعمةلفر1ثثبزكادولمفاجععها.شهوئة1شتذتونفسهفعطربت1ويفاظ1

يهوديت:فقالت"1؟لفرح1فيكينارشا!أشربيفيفانا:1طافقال!1آها.ريوممن
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ستيلا-يعوديت-لانيادا-نبيولمحاا10ا"

إط؟جميحيطهنهاكز1يو!11هذفيلجعاة1عنديكرفت.ثقدسيذي،ياأشرتث،

ففرح01ته.بحفروهـثربتتكلتوعيف!،هيأتهقد!نتطوتناولت91!جالتي

مدحل!1رلو؟ليهنهاسربممأك!ر1جدأ،1كئبمهـثيعألخمر1هنوهـثرببلال!ظظ1

ولده.ه

منيخمة1بوكا1نذووف.1لاننسر1فينسأياهسرخو139

جممعأ1!لؤلأهممظجعهم،\فى1ثذهبوشأهجهومنطفرين1فومرط!ج،1

ليفانا1!فىوطيمة،1يطوحد!يهوديتكثولئر1لشرب.1ليط1لاثر1منمعقي!

وع!يفت!1ئر!ثقديهوديت2فكانتلخمر.1فيىفىشمحالأثهسريرههستل!على

ستخرجإئلاقائلةكل.يو،،تفعلكماخروجها،1قبوئز1لمخدعخارجتقفد1

لكلا؟.11هذلبوكا؟لفظ!لتقدىنتوللمئلاة،

1فىع!عرهممن1لمخدعليحد1ئتركوا،وجههجمهن11نصرثو

نفس!:فيوقالتسريرهعنديهوديتثؤقفت.كبرهم

كلهـثوةإفى؟بئ،دئا

يدفي1عمافى1فىلمساعة1هذهفينيار1

لثيم1وريظقفحلمر

1ئككليرلعإلة1!عآحانتثقد5

عليهعزهمثطومخقيق

عيعنا".1قامولذين11ءلأعد1لسحق

،خنجرهفلاويزعتيظظ11نىرعندلى1لسوير1ف!ةطرهنفدنت6

لي،1ثيل1لمرإفىيابئ،ريا،فؤثني:قالتوأسه!بسعر1خآتلسرير1منتت1قم!و

عنجمتهدحرجتو11سهرلؤئلاثقطعتبكلعنقهمرئيرفمربت"ثغ\يو؟؟1هذ

1ث!مميفت!رولتوظوهنيهبمابعدخرجترلاعمدة1عندهوسية1ولزعتلسزير1

جتا!ظ1وللنسلاة،عادتهماعلىكدهساوخر!نطخعبتها.ليثينعته01أليفانا،

؟لوإلها.إفىعلتاووفلرطبيتجلوععدتالوهده1في1رظود1لمغسكر

1للةث!فى\بياب،1\ثخو1آفتحوب:1لإلوأل!"1حربعدفييهوديتفنادت11

ثث!فى،21؟يوم1كمافعل1ء،1لاعدعلىوقد!تهإسرإني!يىلؤئهه!يغمل1وو
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60 tستيلا-ينديعو-لىنيادا-نبيوألمحا

لموخ1ودغومدينتهمب1إلو1فىبزول1في11سرعو\كهمع!وتلا،1لمدينة!بلممح

كرو11هرطميبدوكافىمجيئهالأد،برهم1فىصغرهمجمعاصمن1و؟درو122لمصدبنة.

حوطص.1جتمعو1وللإفءةنا!11موفر1و1ستقبلوهاوب1لإلو11ويحو.هتودغ

عن!حمتهجموذأثبماثه1\للةسبخولبحوه،1\ثلةئسبخوعولقا..؟علىطمفقالت"1

منلرأس1أخرتجتثغ15".ليثرص1هذهفيييدي1غناعد1سصحقيلنر،1إسريت

وهذه1لثور،جيقدوأدرنيىليفاظ11ن!رهو1هذطم..وقاتإظه1!لقمولجعبة1

وصحي1.16ة1مربيبمالرب1فربه.هسكرفيمحتهاهفمطجطىفىلئئ1دموشة1هي

جللر1ذلك1كوىقدوجهي،.!أفىهلكتهئذي11لطيقفيحفظي1لذي1لرئب

دصرصثشعب1عذىقلمتوفى!1*.وعاريلنجاسىهعيخيايئةيرتكبوأطلاكه،

ثبمائكإطنا،يانت،1فباركحد:1وتيبصو1وقالوثة1فسجدو1جثووهـئديددهعث!

!عزيآ:قالو"1*.شعبكذ1عد1يو؟11هذفيأفنيت

لعلي1لإفى1؟.لة،ئي!!كنث،

لأر!ق.1على1تى\للؤف،1جميحثوق

لإفى1لرثإ1وتبدك

كلثار1وت1لسمو1خلقثذي1

ننا.1عد1قاندأشبرلفرك1هدئذي1و

1ورسقلؤبيفارقلن،خا،كلمافى

للإئد.1!ةألؤةفىيذكروثذين1

للإلدشأنكيرفح1فى1لمذعسى

باحساناتهئمقصديأفىو

نفلبعلىئشفقي1لأنلث

نسلناهذلةأجلمن

هلا!1!كتلدبل

إالنا*.1ها!1لمستميمبسرك

كله:1لسعبثططب

آهر*.آهر.
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ستيرا-يعوديتا-دانيال-لمحابيونا610

ا!هالب!نظلة

1101-4

5-91

0-r r

ا-129:

01-9

ا-.13:

.-11

يهودبسايستقبلاليفانا؟

يهوديتخطاب:

يهوديتبحكمةاليفانااعجاب2:

اليفاناخيمةفييهوديث:

اليفانامأدبة:1

اليفانارأستقطعيهودسا:ا

دتةالشكريرفعانوشعبهايهوديت2:

.مكلومات

علىيسقطالمولفانإلا)587(،نبوكدنضراتجياحهوالتاريىالاطر-ا

قدا-164(.)67الرأبعانصيهوخساجيوشيدعلىالجديد،الاحتلالالمايى

،المثالسبيلعلىاليفانا،وأسم؟تاريخيةذكرياتعلىشكولاالروايةتحتوي

الثاني.ارتحششتاحكبمتحتفارسىقائداسمهو

تجعلفالرواية.المقدسالكتابفيمجهولةامكنةال!ءالروايةفيهناكانكما2-

اقصىفيسبع،بئرمنطقةفيبيتولتقعبينمابالسامرة،قلوىبيتفيالحصار

2(!:91)ي!الهوديةجنوب

ثانية.تتزوجأنتأبىجميلةارملةانهأ.امراةهىالسفرفيالاعاس!يةالشخصية3-

،(13فىافيسوسنة،رإعوت)استير،الاخرياتاليهودياتللبطلاتوخلافآ

الرهيبةياعيلالماضيفيكانتكما،السلاحتمسكوحدهايهوديتنرى

ا-22(4:79)قض
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ستيرا-ديني!-نيايادا-نبيولمحاا610

الللفل!

ألىويلمح،القدمالعهدمنالمراجعمنكبيرعددعلىالنصهذاا-يحتوي

المراجعهذهالىالعودةمنتترددوافلاأسرأئيل.تاريخمنمختلفةأحداث

التميحات؟هذهكلمعئما.النصجانبالىالمثبتة

هومايهوديت.بهاامتازتالىالصفاتكلسخلوا،الثلاثةالفصولهذه2-في

فيها؟يتجلىالذيألانثويالنموذج

المؤلفأرادالذيفما.أدتةعنقيلماوبيننبوكدنصرعنقيلمابين3-قارنوا

يثبته؟ان

ةءللقلاتلىاملللا

تجاهالربمخس.مآثرع!رة،ذاتزهميةروايةأيمدراش،هويهوديتسفر

اساسهناكيكونقدالجدراش،ففىلها.ايمملاشخصياتعبر،شعبه

تلميحاتوتتخلله،المبألغةمع،-كبيرةبحريةيكونمعهالتعاما!انإلا،تاريخى

مدىعلىاللةعملاستمرارية.عنالكشفهدف،مباشرةشواهداوبيبلية

الشعب.تاريخ

.الربوبين"الارضكلامبك1نبوكدنمئربينالعداءعلىالسفررهانيقوم

عليه،يتؤجبالذيالثمعبب!ررإنتصارهر،ارملة،بسيطة!رأةفعلران

4)1اللةيمدحانثم،من : 1 r)وانما.،حسبالارضعلىسيادته"،-.لي!.ويعلق

المكابيينسفريشبهبيؤديترسفر2(..ا-8:)13أيضآالسمرأتفي

الحقبة.عينالىتارمجهويرجعألاول،

اجلمنبحياتهيخاطرالذى011البارذاكبحقهو،المسيحىألايمانفي،يسوع

لمريم؟صورة،ممثالةيهوديتاخذتالمسيحيةالليتورجياإنإلا".شعبه

الزيأرةورواية2.-ا8:اrيهوبينمقاربةهاكالممال،سبيلوعلى

48(.42،ا:الو
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ستيلا-يتيعود-لانياا3-بيونلعحاا610

ال!يلليئيةالد!عيطوة

)791(4!لنمليما.بلفماناالنالقانطإفليقدا!

...،اليهوبيةالديانةتجاهالب!لرقيينالملوكحماحةعنالقرارهذ!يكضف

لناحفظهالذىالقرأرلهذأ4:11مك2ويصدي.الرابعانميوخسقبلمااقله

للميلاد(.001عامحرألي)المتوفىيوسيفسفلافيرسأليهودىالمؤرخ

منلى/ليهوو،"كا-ن.تحهبطيموس،/لي/نط!وخس/للكمن

وصوتلدىوكذلك،ترحيباهناتبأبدو/قدبلارمم،رخوفى

معلظئالىلموقبوارائعبسكل/ستقبؤلاقدورشليم،،رلململدي!

،م/لطص/لىوقيين!بخووناخاجةبسخاءوسذو/مثميختهم،

!!.نمركزتقدنت/لتىص/لصريةميةا!طررعلىعدوظوط

/لخدمات،هذهدبهلجانجامنىنعترف/ن/لو/فقمقؤ/يالملقلعة،

ونملأها،لملحربوللاتجرىمق/لخربةمدينتهمءبئباعارةونقوم

يمر.ضتو/لذيق/ولئكع/!رجاعيبربل!م!ن

ئحاجةهوماوكل،/لو/دإتوفي/لهيهل،ف!عم!للملالتسيهمل.

بحسب/لعيش/لا!ة،/فر/رعلىكلويتوجبيمر.بناء/عاوة/لى

فيو/لزدبون/لهيهلوكتةو/لكهةوالشجةآبائهم.رع

ج/تضريبةومق/لزووس،ضريةمنمفميينسيكطدون/لهيهل،

مقأخرجط/لذيولئكلالإبشة/مايمر./للح.عر/لكو!هومق

IIفيوصنفو/لملدينة ) .I،لبدWباعارةوئامرالحريةلهمنعدفنحق

لمبيهم.قمكلك!

41-2:11384ايهوديةالطدياتيوسيف!،فلافيوس

96(العدد،ابجليةكرأريس)ملحق
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ستيلا-ديتاي!-لاييادا-بيونل!حاا610

()916ال!الحانطإف!مديد!للىن!بال!يحل

القرنمنمؤرخينبح!سب،الروايةهذهايضأيوسيفسفلافيوسينقل

.م.قالثاني

قديكونو/ن،فيلمباثمكل/لهيكلفبقد/نطوخسيكوق/ن

وهاجماضقلنا،عدو/يكون/نودرنومنلمل!ل!/لى!جته،اليهجاء3

.ز.لملاكئزلمعلىيبدثما/لهيكلفييجدولم،و/صدقاءهءهحلظنحق

مئبولي!ى..بالثقة/لمجديريق/لؤرخينمقكبيرعدريؤكدهطزلك

لقولوقوكلهه!و/بؤلورورس.قدوقبامقبونوسترم!لوبوليس

/ليهورهيكلوفب/لطهداتخرق،ررهميبظر/نطيوخس،بان

و/ذمضة.دإليلمللن

83-2:84آبيونضديوسيفس،فلافيوس

(96العددأنجيلية،كرأريس)ملحق

!

بالقيامةالإيمافي

منكثيرأكدفنحن.أعيامةباللإيمانالحمقيةالبداياتتحديديصعب

لاذلكأنإلا37(،حز؟ا269:اش)الانجياءبعضلدىالاتحاههذاالصور

الاحياءكلأليهيذكبالذيفالطرية!:الارضختمالموعاالشيئولوأقعينفى

هذهعلىفقطاستثنائينهناكان23(.إلا:ا2صم)2فيهرجعةلاطريقهو

11اخئطفا11اللذان2(4-5:22)تكواخنوخ(2:21مل)2البىايليا:البديهية

السماء.ألى
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ستي!ا-يعو+ين-لنياا3-بيونلمحاا610

اضطهادجرىص!.م.،قالثانيالقرنفيإلابالاقيامةأ،يمانيظهرلم

فيألايمانهذأويتأصل7(.مك)2الشهدأءصالكثير.بنلحين،الرابعانطيوخبى

الذيالمأساويفالموت.الحياةينبوعبللا،الحياةهواللةبانالعميقالبيبلىاليقين

نأالعادلدئةيمبيكيف:عئرةموضوعهو،ايمانهمعندفاعآ،شابلهتعرض

جاءتألىهي،الموتبعدماحياذاىامباشرةاشارقاوكوكانت؟بذلكيسمح

المسنخدمة(اللفظة)وهىايقظة"1بهاالمقصودوكانا-3(.:)12دانيالسفرفي

ألايمان.فيوحفظوهقادوهالذيناولئكالروحيهت،الشعبلرؤساءأي"للعقلاء"،

زمنوفي.؟.مقالاولالقرنقي،بالقيامةالايمانأشاعةفيالفريسيونوسيتوسع

يعترفونالذينالصدوقيينباستثناءكثيرا،انتضرقدألاعتقادهذاسيكونيصوع،

6-9(23:)رس!الانريسيينىنزأعهمكانمحناوص!استورا.افيكتب.ممافقط

1':21)مريسوعومع \-v)A.

المصريين:لدىالموتوراءماحياةعنتمييزهاأولايجب؟القيامةهيما

اليومية.حاجاتهمعهيحملحينلحياتهامتدأداالانسانيجعل،أوزيريسمملكةففى

بصفتهيففنملنالبيبلىالانسانلأنأليونانيين،لدىالنفسخلودبصددولسنا

للمناقشة:سؤال،13ملف)راجعفريدةوحدةهوانما؟ونفسجسدمنمكؤنأ

هذهألىعودةصبهردليستفالقيامةأليهرد،ألىبالنسبةأما(.البشريلل!صائنرؤيتان

البذينوالفتاةالشابألى0اولعازرالىبالنسبةالحالهى)كماجسبالحياة

حضرةفيوحاحمة،ممتهبةحياةالىبكلتتهالانسانعبورهىرانما(،يسوعأقامهما

(.الموترقأد)صتاستيقظأووشقثتنهضتعى:"قاماولفظة.أدقة

استخدموا،موتهبعدحىعيسوبانالاولونالمسيحيونيشهدولكى

بيسوعاللقاء:خبرةألىايمانهماستندومنذئذ.القيامةصتللتعبيراليهوديةاللغةهذه

منالمسيحيسوعاقام"فالذي18(0:ا)قولالاموأت"ابكر1انه.موتهبعدالحى

1)روم"فيكمالحالبروحهالفانيةاجسادكمأيضأيح!ألامواتبين 1 :.)A
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ستي!ا-ي!ي!م-لانيادا-نبيولمحاا610

للمفاقلثدةللدؤالى

امة؟9ا"دين،الي!ودية

فياليهوديةبينالتمييزالضروريمنكان،المعقدةاسةالمسأهذهفيللنفكير

.الشتاتقياليهوديةوبين(فلسطينو)1اسراثيل

ائدلالممفلىالي!هدية

للحكيمخاضعينأصبحواانبعدالجلاء،منالعائديناليهودعلىكان

إرثاله!اأنيعونانهموعزرا(.)خمياحازمبشكلبهويتهميجاهرراان،الفارسي

السيطرةكانتوكلماالآباء.تقليدعلىكقيامستندينبه،يحتفظواانيجب

بإعادةالرجاءمنيمنعمذاطثأنالا.الدينيةالضاكعرةتغبتالوصأدقيلةالسياسية

ومن.المشحانيألانتظاراتجاهفيثمومنأولأ،زربابلمع،الداووديةالملركيةبناء

الئأليهوديةالجماعاتكلمستقطأيظهر،اليهوديةالامةمفهوماخذجديد،

بينمااليهودثورةحئذللثاستمروقد)عزرا(.ذأنماالتورارحمياتسودها

الديي.المستوىعلى،وضوحبكلدوافعها،كانتوتد،1-64ا67

راجحينالمكابى،يهوذاأنتصاربعدبداتالعميقةالصعوباتأنإلا

اخذومنذئذ.بالتاليوملوكا،كهنةعظماء،التوأليوعلى،انفسهميعلنونوارثوه

ركاناليهرد.المزمنينبينألانقساماتوبرزت.بسرعةيتسعالاسعقلالالىالتطلع

وهم،الكهنةعظماء،السياسيةالسلطةبزمام،يمسكانيرفضونتدتنااكثرهم

نافيلرغبتهماورشليم،عنجذريبشكلالاسينيونوانفصل.روحيونرؤساء

المعارضةفيدخلوافقد،الفريسيوناما.سياسيةعدوىكلاليهوديةالديانةيجتبوا
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ستيلا-يتا3يعو-دانيالا-بيونلمحاا610

اصككانوهكذا،.الحشمرنيينملوكيةاعلانلدىعنيفةاصبحتالى

بالتالي.سادتحئالسياسيةألاوجهإليهااضيفت،ثمومندينيا،الانقصامات

الحراع.يسودهاى،صةهىوالامةالديانةبينفالعلاقة

الضعفاصلفيفلحمطينفياليهوديةالديانةداخلالانقسامأتركانت

منسنواتاربعاعقابفي07،عاماندحارهاالىأدىمما،الرومانيةالسلطةازاء

انفمتشاليهوديةتجددتيميا،فيألمجتمعينالفريحيينالربابنةوبفضل.الحرب

كشفوقد.سياسىبعددونمنكديانةواضى،وب!ثحكلجديد،سننفسها

135-السنوأتفي(،عقبةبن)معالئانيةاليهوديةالثررةنجشل `11 Y،سلامةكلت

تن.العشرالقرنحئ...سيستمرالذىالترجهذاك

الدتمتاقفلىالي!هدية

الاولالهمكانالجلاء،فمنذجلإا.مختلفاالوضعكان،الشتاتوفي

الدينية،هويهمعلى41حاففةمع،ألمجتمعفييندمجوأان،الخارجفيالذينبليهرد

عئيعبرونال!ثتاتفيأليهوديكنوافل!ن!طين.فيمماانفمإحااكربطريقهرلكن

وكانوا،الدينيةالحياةعلىبألاكرمركزانشاطهمكانبل،بالاستهقلالمطالبتهم

دخلاء11،11بللا،متعاطفينبعضهماصبحوقد،الوثنيينلجيرانهمبشرحهامهتمين

بولس،كانكما.كبيرينفارسيينموظفينوعزرانحمياكانوهكذا.مهتدينأي

اصرسرس.مدينةمنرومانبااصنأومرايهودياواحد،آنفي

اسرائيل-فيانالقولفبوسعنا،المعقدةالمسألةهذهنوجزانحاولناوإذا

مملكصالماضيفي)وكالىالأمالوطنبشبالسائد،هوالامة"11وجهكان،فلسطين

ناطالماالصائد،هوالديانة"11وجهكان،الشتاتجماعاتفيبينمامسمقلة(،

الهويةمسألةتطرحلامذإ،يوفاوحئاليهود.غيريدفيكانتالسياسيةالسلطة

وا3،المتحدجاتلاالرأوفرنافييعيشونالذلىتلدى،المفردأتبعيناليهودية

اسرائيلفييعيثمونالذين

258
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ستيلا-ين3يعو-نيالدابيوذلى-لمحاا610

ةء!ا

ايعتيري!عفر

الفارسيالملكزوجةاصبحتيهوديةفتاةالمحرحعلىالررايةهذهتضع

اللهذكرنجدلا.المذبحةمناليهوديالسث!عبتحمئاناستطاعتوقداحشورش،

الحرياتعبرالتاريخيقودالذىفهوكبير؟بشكلحاضرولكنهالسفر،هذافي

)القرعة(،ابوريم"1اليهوديللجدالشرعيةاعطاءالىالسفروئخلصالب!ثرية.

الفرنسيةالمسكونيةالترجمة)قيآذأر.ثياتطافييتم،مهرجان.ممثابةهووالذى

اورشليمطبعةتدمجهمابينما،أليونأنيالنصطص!منفصرالمبريالنص!.ه.+،

(.المعثرقدارطجةفيالحاطأهىوه!تا،الفرنسية

ملكةاستيراصبحتكيفئحكىحيث3(ا-2:)1:التقدم-

عمادتومردكايهامانبيزالصراعيعرض91(-9:ا)3:الرئيححطالقسم-

وبشكلاليهود،4لصاالامبراطوريةيهودضدالمقررةالمذبحةوستتحولاستير.

الححفرانالا.الانتقامهذا.ثمليحلمرنمضطقدونبهايتسمالوحشية،غايةفي

رائعة.صلواتعلىايضايحتوى

رشنفمحا

يموتالمؤمنيتردلاالنه

عتصصث1بكث!ليحفظي11\للفم

سئديأتتل!ث!قلث

لارص1هذنبلي1لذينظةة

16()مز

1فى؟سولييضرولا

ثعهمكلةهؤآفيلالؤياء11ؤلئرن

925
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استير--ي!يتدانيالااي!حابم!.61

لأصتهفمكيرت

1سكبيلاطفدط1ظ1ظ

ثم!1وحمئةكامي0\لرئث

نعيمليلموثتيفسيم1بفى6

ثطنمغثذى1لرت1فى8؟ولر

1طهيجبركللربئ1يد

نفسيوإسهجتقبيطرحلذلك9

نفسي1ت1لامومرىليتزكلنيلائك

لجداة"1شيلىسئبين1

ظأهمأوجهك1ط؟

يتلاهو-ن.ظ1رر1قمدر

كر.1ذلام!ءظ1وبثقؤلأ

بمييلفطمن11نت

نجيط.لث1هيمثيوهو

كدى.ئنذرنيللطلى1يطحى

1تزفيع.فلنييئعن!ئة

1طدفي1سقرجسديحق

1طوةيرىع!فكتدضماولن

لدؤ\،.1علىنيغيينثعنو

شكرفعلاولأكانانهالمحتمرامن.التامةالثقةفيرائعةصلاةهوالمزمورهذاا(

قراءت،اعيدتالمكابيين،حقبةبعد،طويلزمنربعد.الموتخطرمنالنجاةابان

منهاليهودجعلوقد.الموتبعدمأأدتة،منبىالقربالحياةعلىالتاكيدهدف

اللة.فيرجاءهينشدالذيالمشيحصلاةايضأ

مقدمةا:('

اوجه:بثلاثة،الايمانإعلان2-6:

لئةانعم"21:

للارثاناالاا3-4:1

للةانعم"5:61-

الحياةطريق:ا71-

-A V:بادتهالثقة

الموتازاءالحماية:ا9-ا

فمن.والشركةالايمانخبرةمنيولديقهر،لارجاءالمزمورهذافيينحلى3(

ذهبتإذا11يوحنا:انجيلمنا.تطلاقآالرجاء،الىالو!وليمكنالضركة،هذه

11اكوناناحيثابضأانتملتكونوا،إلمنفأخذكمارجعمقاما،لكموأعددت
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6I.ستي!ا-ي!يت-لانياداءبيوني!حاا

الا،عميقمعىذات46(23:الوالصالحاللصعلادكانتواذا3(.:ا4)يو

فيوالزاع)النجاربثقةبكلالآببارأدةعملالذىذاتهالمسيحننسىلاأننا

الجتسمانية(.

فيالهاوية"،11لفظةأدوا،اليونأنيةالىالمزمورهذاالاسبهدريةيهودترحمحين4(

.الموتبعدمااللة،معسيعي!رالمؤمنأنعلىللتأكيدالفساد"،11بلفظة0،1الآية

خطابفي،فبطرس:الجديدةالقراءةهذهاستخدمالذيهرالجديدالعهدانإلا

بولعىايضأفعلوهكذا2(.)رسلالقائمشفىعلىالمزمورهذاوضعالعنصرة،

41-43(.:13)رسلبسيذيةانطاكيةمجمعفي

...
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لنحومااف!الا

الم!دوسةالليلليةبالنعومأ!سأ

الجزئين()في

التكوينسفر

2:4-ا:ا

2:4:3-42

6-9

9-ا:11

71:

:221-91

:2801-22

-05 rv

الكهنوقيالتارلمخ

العدد(-ين)التكو

اطروجسفر

r:4:71-ا

ا،-21

02:12-ا:91

الاحبارسفر

91

العددسفر

6117-

الاثتراعففةسفر

السبعةالايامقصيدة

الفردوس

الطوفان

بابلبرج

ابراهيممعالعهد

والخنانالعهد

ابراهيمذبيحة

يعفوبحلم

يوسفقصة

موسىدعرة

البحرومعحزاتالفصح

والشرلعهالعهد

القداسةثريعة

البريةفيتمردات

ااائيرااسرياا!ررع11

اجتساعيةضرائع

v I I

الجزءا

22

YA

ro

or

94

56

65

49

82

72

118

601

901

الجزء2

25

44

92

rr
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الف!ومحاف!الا

نونبنيشوعسفر

ا-2427:

القظةسفر

الاولصمونيلسفر

31ا-6

17

اكفيصموئلسفر

-17ا7:

الاولالملوكسفر

ا-746-2،أ:18

اكيئالملوكيعفر

81:-791:9

شيااسؤ

ا-716:

04-55

ا-429:

:44'11 : to- Ti

:52:13-5312

55

56-66

06

ايمانهيعلاصرائياط

عهدشكيم.

جدعونانتصار

داودقصة

وجلياتداود

ناتاننبؤة

الكرملدب

نابرتكرم

ضفاءفعمان

شليماورخصار

اضعيادعوة

العمانود!لنبزا!

الثافياضعيافيالكبرىالمواضيع

11عبدممطاهوذا1

11مشيحيقورشا

لمالمتأالعبد

11المياهالىاهلمرا1

الادونالانبياء

اورشليمعلىايدةمجد

263

لجزء9

301

132

136

f%

12

18

16

16

18

15

391

691

الجزء2

vi

56

79

VA
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النحو!افعل!ا

ارهياسفر

26

13:1-343

يرنيالسفر

37:1-14

هوثعسفر

عاموسسفر

7:0117-

يونانسفر

حجاممطسفن

زكريامفر

ننسفر

:224 : %-r v

المزاصتنسفر

vi

اعلىاالربروخ11

الهيكللطعثار

الجديدالعهد

الخالنهالزوجه

الحظامرويا

جديدمنواعطيللخيانةنعرص!الحب

ايلبيتمنمطرودعامرر

يونانقصة

خيرونلاالانبياءا

والزيترنتانالمنارة

تآالربيوم

جلللىهن

الخالقتحبحة

يموتالؤمنبتركلاالذ

المسحوقلاسرائيلالنحدةطلب

خلاصكسرورلياردد

الملكاجلمنصلاة

264

الجزء\

231

212

y N I

218

223

188

502

191

43

181

233

153

الجزء2

82

174

79

79

qA

85

89

AA

127
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لنمومااالافعا

لم"3

78

AI

Af

6؟

401

:5011-22

911:98-112

6r%

0913

--ايورولسفر

2-ا

ث

113
!

!

ة،ثالادسفر
.لم-ا

11لأا-22:23:

:3101-31

راعوتسفر

لثدأنثدلعفر

:V-1:/ه A

اسمسفر

دانالصفر

رالمخلصاظتهلالبرئ

شري!تالىضى!كااصغ

شبحهالييهس!لوآه

الهيكلمحيه

11جديداترنيماللربرنموا11

الخلقةعحائب

الاباءللمتسبحة

يعةباكرالأضادةا

رحمته"للابدافان1

اتهديىايدك11

و(لمجددالمخلو!الانسان

عأدل؟ايذهل

11إبرىانا11

اللهعلىيتعرفايوب

وا+فدا،لخلوعالانسان

الحكمةنداءات

حكماءمثبررات

شأنذاتامرأة

!خهتتوقاالحب

الطينمن+-جلينالعفيماالتمثال

26د

الجزءا

9؟\

59

الجزء2

58%

72

291

22

3?.

r%

14

14

r\

بأ

!

؟11

9ء2

Yri
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ماالن!في!ا

صفر!مط

الانجارسفر

f1-11!أ:2

كلوديتسؤ

1r-%%

طوياسفر

الاولالم!ليئسفر

1:14-2:84

اطكماسفر

سراخبنسفر

24

:38:24-9311

الانسانابن

الشريعةيعلنعزرا

يهرذاملكآصا،

واليفانايهوديت

الهوديةالثورة

رالآباءالحكمة

الحكمةمدح

والكاتبالحريخون

266

الجزء2الجزء\

242

164

191

168

247

222

231

y N I

202

602
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سأل!لا
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الدراسةاطوب
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-9(ا:42)اصقعدي"ا.هوذا:2رقمالنص

53()اشلمالمتأالعبد3:رقمالنص

55()اش113المياالىاهلموا4:1رقمالنص

نرخومرقورش

الاصناموعبادةالترحيد

أتالتاراللةيس!رهل

الثألطاشعيافيالكبرىالمواضع

11جديداترنيماللربرنموا6911:المزمور
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الاالا

الجلاءبعدماانجاءا:أالملف

الجلاءصتعودات

(06)أشاورضيمعلىالذمجدا:رقمالنص

(61)اشعلي"االربروح2:رتمالنمى

(4)زكوالزيتونتانانمارة3:رقمالنص

(3)ملاآتالربيوم:4رقمالنص
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